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 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 6.2017

  
 

משמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הֵרֵלַוונִטִיים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה  .1
א ִאם ֵכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלהובהנחיות המוסד לביטוח לאומי,   .ֶאלָּ

, עובדים 30במקרים הֵרֵלַוונִטִיים, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בני  .2
ִאים לכל הֲ  ם ַזכָּ ה והם ֵאינָּ ה ְיִחידָּ סָּ ֶהם ַהְכנָּ ה, ְלַמֵעט זו המּוקֵנית רגילים אצל ַמֲעִביַדם היחיד, שזו לָּ ַבת ַמס ֲחִריגָּ טָּ

ֶהם ַעל ִפי נתוני השאלה  .לָּ

במקרים ַהַמְתִאיִמים בפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, יש ְלִהְתַחֵשב בנקודות זיכוי. כמו כן,  .3
א ִאם ֵכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלהחישוב מס הכנסה הנערך לבני זוג נשואים הוא חישוב נ  .פרד, ֶאלָּ

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

לֹות על המעביד והעובדים ולא קיים ֶהְסֵכם עבודה  ה ַעְנִפי שהוראותיו חָּ בָּ או כללי, ֵאין ֶהְסֵדר ִקיּבּוִצי, ֵאין ַצו ַהְרחָּ
 .אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטּיֹות לשאלה

 
 

 מס הכנסה

 
 
 

 .1שאלה מספר 

 

קיבל ממעסיקו  1/2016-בכבישים.  ִלְסִליַלת, מהנדס כבישים, עובד אצל מעסיקו, קבלן אדי
 ְברּוָרה ַהְבָחָנהמאחר שהוא עובד בעבודה שדורשת  אדי.ִמּׁשּום נֹוחּות ל זה באפודֵאין . זֹוֵהר ֵאפֹוד

הבטיחות בעבודה )ציוד מגן , לפי תקנות ִנְדַרׁשהוא  עובדים באתר העבודה, ִהָמְצאּותשל  ֵמָרחֹוק
 .₪ 290 - וועלות אפודשל ה ֶעְרּכֹו. ו בעבודהאות ללבוש אישי(,

לעסוק  םתוא ְמעֹוֵדדהוא  ,חשובה למעסיקבסלילת כבישים בריאותם של העובדים מאחר ש
, שובר 1/2016-, ב(מהמעסיקמנו )קיבל מחבריו לעבודה,  ְׁשַאראדי, כמו  בפעילות ספורטיבית.

 אדידס.זוג נעלי ספורט מתוצרת לרכישת  ,₪ 380סך ב

השובר  ובשל האפוד הזוהר, לצורך חישוב מס, בשל אדימהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרו של 
  מעסיק?השקיבל מ נעלי הספורט לרכישת

  ₪ 380 .א 

 ₪ 0 .ב

 ₪ 290 .ג

 ₪ 670 .ד

 פתרון 

 (. 1)32, )רישא( 17(, 2)2ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 (.  הנחיות מס הכנסה.6)2תק'  - מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( תקנות

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 האפוד הזוהר

עובד בעבודה שדורשת כ[, (אישיתקנות הבטיחות בעבודה )ציוד מגן לפי ] ללבוששאדי נדרש  האפוד הזוהר
ממלא את התנאים המצטברים על מנת , ַהְבָחָנה ְברּוָרה ֵמָרחֹוק של ִהָמְצאּות עובדים באתר העבודה

 שיסווג כ"בגד עבודה":
 הבגד הינו "מגן" ובא לשמור על הבגדים הרגילים של העבודה מבלאי מוגבר עקב סוג העבודה .1 

 .גם להגן על חייו של אדי( -)במקרה זה 
 משמע לא קיים פוטנציאל שימוש בבגד באופן פרטי מחוץ לעבודה. -אין בבגד משום נוחות לעובד  .2 
 .ִמֶטַבע העבודה חייב העובד לעבוד בה בבגדי העבודה .3 

 אדי.הכנסת עבודה בידי  המהווא ל האפוד הזוהרכ"בגד עבודה", 

 נעלי הספורט
. אין מדובר ב"בגדי עבודה", הבאים להגן אדימהווה הכנסת עבודה אצל  נעלי הספורטהשובר לרכישת  

יש בנעליים משום נוחות  ."ב"ביגוד לשם פרסוםואין מדובר  אין מדובר ב"מדים" ,ואו על בגדי יועל
 לאדי. הן נועדו לשימוש באופן פרטי מחוץ לעבודה. 

 .לשכרו של אדי, ייזקף ₪ 380שוויו של השובר, סך 

 .₪ 380 -סה"כ הסכום שיש לזקוף לשכרו של אדי, לצורך חישוב מס 

  .אתשובה 
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של הבישול הים  ַהְטָעִמים ֶקֶׁשת" בנושאבהרצאה  10/2016-, השתתף בנהג ַהַמָשִאיתאדי,  .2שאלה מספר 
(. 10/2016-בלמארגניה ) ְיִׁשירֹות של אדימעסיקו , שילם ₪ 90תיכוני". את עלות ההרצאה, סך 

, לרגל חגיגת בת ₪ 150 ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּהגם מתנה  מהמעסיק( קיבל אדי 10/2016)באותו החודש 
 השנה.  -, לרגל ראש₪ 140המצווה של בתו הצעירה, והמחאת שי על סך 

ֶׁשֶעְרָּכּה מתנה  קוממעסיקיבל  4/2016-לא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל בשנה זו. ב
 קיבל ממנו המחאת שי על סך 5/2016-, לרגל חגיגת בר המצווה של בנו הבכור, וב₪ 150 ַוֲעלּוָתּה

 , לרגל יום העצמאות.₪ 140

 10/2016-המתנות שקיבל ב, לצורך חישוב מס, בשל אדישל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
 ובשל מימון ההרצאה בחודש זה?

 ₪ 320 .א 

  ₪ 380 .ב

  ₪  170 .ג

  ₪ 230 .ד

 פתרון 

 (15)32)רישא(,  17, (2)2ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 (.4)2תקנה  - תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(

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

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

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

שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו  קצובההשתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או  "
לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרבֹות תשלומים ְבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת 
ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש 

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

הוצאות לימודים, לרבות "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל , (15)32לפי ס' 
עט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמ
 ".לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים

מהווה השתלמות מקצועית בתחום עיסוקו בנושא "קשת הטעמים של הבישול הים תיכוני" לא  הרצאהה
 כ"שמירה על הקיים".  הניתן להגדיר ולא נהג משאיתלמילוי תפקידו של  תחיוני אינה היא. אדישל 

 .אדילמשכורתו של  יזקף ,₪ 90סך  ,וז הרצאהמימון עלות לפיכך, 

 :פעמיים-המחאות השי לרגל אירועים אישיים חד

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

 לא עלה על התקרה.

המתנה שערכה ועלותה את , טרם שקיבל 10/2016קיבל לרגל אירועים אישיים עד  שאדיסך המתנות 
(. סכום זה לא לרגל חגיגת בר מצווה של בנו 4/2016-המתנה שקיבל ב) ₪ 150, היה 10/2016-ב ₪ 150

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

, סך 10/2016-, במצווה של בתוה, לרגל חגיגת בת ₪ 150 ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּההמתנה קיבל את אדי לאחר ש
על  ₪ 90-. סכום זה עולה ב₪ 300עומד על  2016קיבל לרגל אירועים אישיים בשנת המס שהמתנות 

 (.2016-בשנה )נכון ל ₪ 210 -( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( 4)2הסכום שנקבע בתקנה 

 (150 + 150 - 210) מצווהההמתנה שקיבל לרגל בת  בשל ,₪ 90של אדי שווי בסך  ולפיכך, יש לזקוף לשכר

 :מתנה לחג

מתנה שנותן מעביד לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל חגים, ימי 
( לפקודת 2)2מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף  -הולדת, שי ליום האשה וכו' 

 ן. מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין שניתנו במישרין או בעקיפי

חג לרגל  מהמעסיקשקיבל  של המחאת השי ה, שווי₪ 140יש לזקוף סך של  אדישל  ולפיכך, לשכר
 .השנה-ראש

בשל המתנות שקיבל , ₪ 320יש לזקוף סך של  10/2016-לשכרו של אדי במכל האמור לעיל נובע כי 
 .ובשל מימון ההרצאה בחודש זה

      ( 320 = 140  +90  +90) 

 .אתשובה 
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 . טלפון סלולרי )רט"ן(רכב צמוד לשימושה ושל אדל העמיד לרשותה  מעסיקה .3שאלה מספר 

 .56, קוד דגם: 751, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2013: הרכבם שנת רישו

 .₪ 105על  עמדה ,1/2016-ב, הרט"ן ְבֶׁשלההוצאה החודשית 

 ? , בשל הרכב הצמוד ובשל הרט"ן1/2016בתלוש שיש ִלְזקֹוף לשכרה של אדל  שוויהמהו 

 ₪ 1,565.00 .א 

  ₪ 1,512.50 .ב

 ₪ 1,475.00 .ג

 ₪ 1,422.50 .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  - )ניכוי הוצאות רכב( תקנות מס הכנסה

 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

של  ה, שיזקף לשכר56, קוד דגם 751, קוד תוצר: 1, סוג: 2013שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 
 .₪ 370,1  -  2016/1בחודש  אדל

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

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

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

 ₪ 105.00 ( :נלווים, השתתפות העובד וכדומה  

 min(  105;  105/  2= )  ₪  52.50 :₪ 105מחצית ההוצאה החודשית או הנמוך מבין 

  ₪ 0 סכום ההוצאה החודשית ששילמה אדל:

 max(  52.50;  0= )  ₪ 52.50 של אדל: השיש ִלְזקֹוף לשכרברט"ן שווי השימוש 

 

 ., בשל הרכב הצמוד ובשל הרט"ן₪ 1,422.50ייזקף שווי בסך לשכרה של אדל  -לסיכום 

 שווי השימוש ברכב צמוד 1,370+ שווי השימוש ברט"ן  52.50=  ₪ 1,422.50

 .דתשובה 
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התחילה ללמוד באוניברסיטת  1/11/2012-. ב1/11/2011-עלתה לישראל ב, 25בת אדל, רווקה  .4שאלה מספר 
וזכתה בתואר ראשון בהיסטוריה  30/6/2015-חיפה. היא סיימה את לימודיה האקדמיים ב

שבהם היא זכאית לנקודות זיכוי כעולה  דשיםוֶׁשְבִמְנָין הח ביקשה ִמְפִקיד ַהּׁשּוָמהכללית. אדל 
(. למען 30/6/2015ועד  1/11/2012-מתקופת לימודיה באוניברסיטה ) בחשבון ּתּוָבאחדשה, לא 

נקודות הזיכוי עבור לימודי תואר ראשון, אדל בחרה לקבל  הסר ספק, בקשתה זו אושרה. את
 .בשנת המס ֶׁשְלַאֲחֶריהָ  , אלאלתואר הבה הסתיימו לימודישבשנת המס ֶׁשְלַאַחר שנת המס לא 

 ?2016בשנת המס  בחשבון בחישוב המס של אדליובאו כמה נקודות זיכוי 

 נ"ז 3.75 .א 

 נ"ז 5.75 .ב
 נ"ז 4.25 .ג

 נ"ז 4.75 .ד

 פתרון  

 ג.40, 35א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 .3ס'  - כללי מס הכנסה )זיכוי לעולים במקרים מיוחדים(

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

  -ג לפקודה 40לפי ס' 

יחיד( תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת  -בחישוב המס של יחיד תושב ישראל )בסעיף זה  )א(
אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל 

 להשכלה גבוהה.תואר אקדמי שני, ממוסד 

נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון  )ב(
 במשך שנת מס אחת.

 נקודת זיכוי אחת כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשון תובא בחשבון )ג(
 בשנת בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי ראשון או

, ומחצית המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון
בשנת המס שלאחר  -נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי שני 

שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שני או בשנת המס שלאחריה, לפי 
 בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי שני.

ובחרה לקבל נקודות זיכוי לא בשנת המס שלאחר  30/6/2015-ל סיימה תואר ראשון באד
תובא לא  2016בשנת  לפיכך,(. 2017) בשנת המס שלאחריה(, אלא 2016שנת סיום לימודיה )

 .זיכוי עבור לימודי תואר אקדמי ראשוןהנקודת , בחשבון, בחישוב המס שלה

לפי בקשת הנישום לא תובא " - במקרים מיוחדים( כללי מס הכנסה )זיכוי לעוליםל 3לפי ס' 
)ג( לפקודה תקופת שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון, 35החדשים כאמור בסעיף  42במנין 

 "  .תיכוני-ותקופת לימודים במוסד ללימוד על]נוסח משולב[,  1959-תשי"ט

 :2016יובאו בחשבון בחישוב המס של אדל בשנת המס שזיכוי הנקודות 

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

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

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

  נ"ז 1/  6×  ודשיםח 12=    נ"ז 2.00 ............................ [ לפקודה 35ס' עולה חדשה ] 

  נ"ז  4.75 ..................................... סה"כ נקודות זיכוי  

 .דתשובה 
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 , הורכבה מהסכומים שלהלן: 2016, בשנת לשל אד הכנסתה .5שאלה מספר 
 ₪ 98,749 ..................................................................................................... משכורת. 1 
 ₪ 36,358 ............ (רלוונטיבחוק ה ִאָמהּותביטוח לפי פרק ) דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. 2 
 ₪ 40,536 .... (א( לפקודה16)9לפי ס' ) ִמַמס ִבְפטֹור, בקרן השתלמות המחשבונ כהשמש סכום .3 

 ₪ 2,409יכוי בסך ז הוהותר ל "שכירעמית "ג לקיצבה כ"קופל ₪ 6,883 שילמה אדל בשנה זו,
 .₪ 8,424הותר לה זיכוי בסך  לפקודה )ג(66-ו א36, 36, 34 הסעיפיםלפי  .א לפקודה45לפי ס' 

 ?2016בשנת  למהי "הכנסה חייבת" של אד

 ₪ 135,107 .א 

 ₪ 124,274 .ב

 ₪ 175,643 .ג

 ₪ 98,749 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 הסכום שמשכה אדל מחשבונה בקרן ההשתלמות כהכנסה פטורה: -רקע להסבר הפתרון 

 השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו סכומים ששילם מעביד לקרנותלפקודה,  )ה(3לפי ס' 
הסכם קיבוצי(, ולגבי  -, )להלן 1957-בהסכם קיבוצי כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק  -עובד שאין הסכם קיבוצי החל עליו 
משכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא מה 8.4%-שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ

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

 ששולמו לקרן.

בקרן השתלמות, סכומים שמשך עובד מחשבונו א( פוטר ממס, בהתקיים תנאים מסויימים, 16)9ס' 
 ."הפקדה המוטבת"לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם ב

  , לפי סעיף זה היא )בין השאר(:"הפקדה מוטבת"

הכנסת כ)ה(, 3סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעור שאין רואים אותו, לפי סעיף ( 1)
 עבודה בעת ששולם לקרן;

 סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה: (2)

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

 ממשכורתו הקובעת של העובד; 2.5%סכום בשיעור שאינו עולה על  )ב(

העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי  )ג(
 (;2002ביוני  12, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב )1957-קיבוציים, התשי"ז

 98,749+  36,358+  40,536=  ₪ 175,643:  2016, בשנת לשל אד הסך הכנסת

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

קיצבה  םה הביטוח הלאומי,בחוק  ביטוח אמהותלפי פרק  ,מהמוסד לביטוח לאומידמי הלידה 
 של אדל. מיגיעה אישיתלפקודה, חלק מההכנסה  1ומהווים, לפי ס'  מס-חבת

מדמי הלידה ומגמלה לשמירת הריון ינכה המוסד במקור מס  -)ד( לחוק הביטוח הלאומי 53לפי ס'  ]
לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה וכן ינכה דמי ביטוח בשיעור הקבוע  243 -ו 164לפי הוראות סעיפים 

 [.בטור ד' בלוח י'

א 45(, כמו גם זיכוי לפי ס' נקודות זיכוי) )ג( לפקודה66-ו א34, 34זיכויים, הניתנים מכוח ס'  
. כלומר, הם מופחתים כנגד המס לאותה שנההמובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  -לפקודה 

 לשלם לאותה שנה. הם אינם מנוכים מההכנסה. למהמס שעל אד

 .א( לפקודה16)9לפי ס'  פטור ממס(, ₪ 40,536) בקרן השתלמות המחשבונ כהשמש סכוםה
ס'  לפי ה, שהותר ל₪ 40,536, בסך פטורההיא ההכנסה לאחר  לאד"הכנסה חייבת" של כלומר, 

 - א( לפקודה16)9

 הכנסה  ₪ 643,175 - א(16)9פטור לפי ס'  ₪ 536,40=  ₪ 107,135

 .אתשובה 
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, ְבַדְעּתֹו ָׁשפּוי ַהִבְלִּתי, 96-אביה האלמן, בן ה ַהְחָזַקתבעד  ₪ 28,200מה לישאדל  2016בשנת  .6שאלה מספר 
ת חייבה תוהכנס. ₪ 288,320 -במוסד סיעודי מיוחד. הכנסתה החייבת של אדל באותה השנה 

 בשנה. ₪ 107,110 -( של האב בתקנות הרלוונטיות הכמשמעות)

 במוסד? אביההחזקת  הוצאות ְּבַעד 2016 בשנתל שיותר לאד ַהְמַרִּבי הזיכוי ומה

 ₪ 2,744 .א 

 ₪  0 .ב

 ₪ 9,870 .ג

 ₪ 5,184 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

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

ְלַרבֹות הכנסה  -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב ₪ 167,000אם לא עלתה על  -בן זוג 
 ".פטורה ממס ַעל ִפי דין

 -ומן הכלל אל הפרט 

. כלומר, היא לא עלתה על ₪ 107,110 -( של האב בתקנות הרלוונטיות הכמשמעותת )חייבה תוהכנס
במוסד  ולזיכוי ְבַעד הוצאות החזקת תכאיזעשויה להיות  אדללפיכך,  בשנת המס. ₪ 167,000

 .לפקודה 44ְלִפי סעיף 
 

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

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו " -לפקודה  44ְלִפי סעיף 
שילם בשנת המס ְבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים ַלֲחלּוִטין, 
מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְבֶׁשל החזקת ילד מפגר 

 12.5%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 
 ..".מהכנסתו החייבת.

 ( ₪ 288,320×  12.5%) =     ₪ 36,040 :  אדלהחייבת של  המהכנסת 12.5%

 החייבת. המהכנסת 12.5%עולה על  אינו. סכום ֶזה 2016בשנת  ₪ 28,200למוסד  מהשיל אדל

 למוסד המיוחד מהסכום ששיל  28,200<  2016בשנת  להחייבת של אד המהכנסת 12.5% 36,040

 סיעודי מיוחד. במוסד האבילהחזקת  הְבַעד הוצאותי 2016זיכוי בשנת  ללאד יּוַתרלא לפיכך, 

 

 .בתשובה 
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 2.5%נושאת ריבית בשיעור  היאלמדד ו צמודה ֵאיָנּה . ההלוואההסיקהלוואה ממעקיבלה  אדל .7שאלה מספר 
, עומדת תקופת ַהְזִקיָפה, הוא 7/2016בחודש  .31/12/2017-וחזר בתשלום אחד בת היא .לשנה

 .₪ 7,950ההלוואה על יתרת 

בתקופת  0.4%-אם המדד עלה בו לשנה 3.41%)ט( לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
ההלוואה  בגין, אדלשל  המהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכר(, 7/2016הזקיפה )חודש 

 (התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם) (?7/2016בתקופה זו )

 ₪ 6.14 .א 

 ₪ 37.94 .ב

 ₪ 0.00 .ג

 ₪ 14.92 .ד

 פתרון 

 )ט( לפקודת מס הכנסה3ס'  יםוונטיסעיפים רל

 תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 

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

שיעור " - 2016( לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, נכון לשנת המס 1)א()2לפי תקנה 
קיפה המוכפלים במספר הימים בתקופת הז 3.41%)ט( לפקודה יהיה 3הריבית לעניין סעיף 

 ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

על אף האמור בתקנת משנה )א(, שיעור הריבית לענין סעיף " -לתקנות האמורות  )ב(2לפי תקנה 
אדם שהעובד הוא בעל -בני-)ט( לפקודה, לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר3

שליטה בו, יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת 
 ."שקלים חדשים 7,680הזקיפה אינה עולה על 

)ט( שחל עליו רק שיעור עליית 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום עולה על  ואה בתקופת הזקיפהיתרת ההלו
 שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,680 < יתרת ההלוואה 7,950      .                המדד

 

 .31 - 7/2016מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

 הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

 ₪ 7,950×  [ריבית 3.41% × ימים בתקופת הזקיפה 31 / 365]  = ₪ 23.02

 :אדלהסכום ששילמה 

 ₪ 7,950 × [ריבית 2.50% × ימים בתקופת הזקיפה 31 / 365]  = ₪ 16.88
 

 (.₪ 23.02(, קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות )₪ 16.88) אדלהסכום ששילמה 

 מינימום על פי התקנות 23.02> חוייב בתקופת הזקיפה  16.88

 בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 14.6שווי ריבית בסך של  אדללפיכך, יזקף לשכרה של 

 התקנות לפיריבית נדרשת  02.23 - אדלסכום ששילמה  88.16=  ₪ 14.6
 

 .אתשובה 
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והיא נאלצה  לצמיתות 100%נכות רפואית של ( 43-בת ה) עקב מחלה, נקבעה לאדל, 1/10/2015-ב .8שאלה מספר 
 ₪ 19,500בסך של  ֶׁשר עבודהֹוִקְצַבת אֹוְבָדן ּכהתחילה לקבל  1/1/2016-לפרוש מעבודתה. החל ב

 1/3/2016-שערך עבורה מעסיקה לשעבר. ב( 67עד לגיל )בחודש מביטוח מפני אבדן כושר עבודה 
למען הסר ספק, אדל המשיכה בחודש ) ₪ 4,872של  ָקבּועַ התחילה לעבוד אצל מעסיק חדש, בשכר 

 (.עבודהה ֹוֶׁשרִקְצַבת אֹוְבָדן ּכ גם את ְבַמְקִביללקבל 

 ?2016ממס של אדל בשנת  הפטורהמהי הכנסתה 

  ₪  100,560 .א 

  ₪ 282,720 .ב

 ₪  72,960 .ג

 ₪  49,274 .ד

 פתרון 

 א.9()א(, 5)9, 1ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

המשתלמת קצבת אבדן כושר עבודה כוללת גם " "הכנסה מיגיעה אישית"לפקודה,  1לפי ס' 
מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר 

 ...".עבודה

 שנקבעההכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור()א( לפקודה, 5)9לפי סעיף 
 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:

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

 19,500×  12+  4,872×  10=     ₪ 282,720 - 2016הכנסתה של אדל מיגיעה אישית בשנת המס 

 .₪ 608,400 -( 1()א()5)9הכנסתו זו לא עולה על ההכנסה המרבית מיגיעה אישית הנקובה בס' 

 , פטורה ממס.₪ 282,720, 2016כלומר, כל הכנסתה של אדל בשנת 

()א( לפקודה שחושב לעיל, אין משמעות לבחינת הזכאות לפטור לפי ס' 5)9לאור הפטור מכח ס' 
 א לפקודה.9

 .בתשובה 
  



9 
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 :, היה כלהלן9/2016, עד ו. שכרמעסיקואצל  1/5/2016-, התחיל לעבוד ב29 ןברווק , אדי .9שאלה מספר 

 
 

את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות  שמסר למעסיק, 101-, בטופס הלא מילאש מאחר
לפי התקנות הנוגעות ) לנכות ו, בחודשים הנ"ל, מס כפי שהיה עליומשכר המעסיק ניכה, אחרות

 .(לעניין ולפי הנחיות מס הכנסה

אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של  למעסיקומסר  אדי 10/2016-ב
 .. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלַנּכֹות מס בשיעור ַהְמַרִבי38%בשיעור  יש ְלַנּכֹות מס ₪ 116,810

, (10/2016תלוש ) בתלוש זה מאדי, כמה מס הכנסה ינוכה ₪ 22,825 היה 10/2016-ב ואם שכר
 ?ְלאֹור ֵתאּום הַמס ו,או מהו סכום המס שיוחזר ל

  ₪ 1,211 מס בסך החזר .א 

 ₪ 10,470 מס  בסך ניכוי .ב

  ₪ 725 מס בסך החזר .ג

 ₪ 10,956 מס בסך ניכוי .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 
להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת 

שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר  או
ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, 

 ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

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

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

          :10/2016עד  5/2016שכר ִמְצַטֵבר של אדי בחודשים 

134,775 ₪  =22,825  +23,952  +20,846  +22,102  +21,804  +23,246 

 ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס: 9/2016עד  5/2016-שכר ממס ִמְצַטֵבר שיש ְלַנּכֹות בגין 

 116,810×  38%( +  134,775 - 116,810× )  השיעור המרבי 48%=  ₪ 53,011

, את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות שמסר, 101-, בטופס הלא מילאש מאחר
שכרו, בחודשים מלנכות  היה עליומנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים והיה  מעסיקו של אדי

 התקנות.ַהְמַרִבי לפי בשיעור מס , 9/2016עד  5/2016

 :      9/2016עד  5/2016שכר מצטבר של אדי בחודשים 

111,950 ₪  =23,952  +20,846  +22,102  +21,804  +23,246 

 :9/2016עד  5/2016סה"כ מס שנוכה בחודשים 

 111,950×  השיעור המרבי 48%=  ₪ 53,736

 מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס ₪ 53,011מס שנוכה מהשכר <  ₪ 53,736

 - , לאור תאום המסלאדיסכום המס שיוחזר לפיכך, 

 מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס 011,53 -מס שנוכה מהשכר  53,736=  )החזר מס( ₪ -257

 .גתשובה 
  

 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 חודש
 ₪ 23,952 ₪ 20,846 ₪ 22,102 ₪ 21,804 ₪ 23,246 שכר
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שנים אצל מעסיקה בדימונה, עד שפרשה  4עבדה  ,שנים 5, זה ערד בישובתושבת קבועה  ,אדל .10שאלה מספר 
 :ְּכִדְלַהָלןהיתה  2016 בשנת ההכנסת. 30/11/2016-מעבודתה אצלו ב

  ₪ 124,791 .......................................................................................... . משכורת 1
 ₪ 30,580 .................................................................. . שווי השימוש ברכב צמוד 2
  ₪ 35,855 .............................. ( א( לפקודה7)9לפי ס' . מענק פרישה פטור ממס הכנסה )3

 ? )סכום מעוגל( 2016בשנת  ת אדלזכאי וזיכוי תושב הישוב למהו סך 
 ₪ 24,859 .א 

 ₪ 18,515 .ב

 ₪ 21,060 .ג

 ₪ 20,198 .ד

 פתרון 

 11ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

על הכנסה חייבת מיגיעה  13%הנחה של  ַמְקָנה ,2016בישוב ערד, בשנת המס תושבות קבע 
 .לשנה ₪ 162,000אישית עד לתקרה של 

 הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
א( 7)9לפי ס' הפטור ממס הכנסה ) כלומר, היא לא כוללת את מענק הפרישה". ממנה לפי כל דין

 ( שקיבלה אדל.לפקודה

 , כולה מיגיעה אישית.₪ 155,371 - 2016בשנת  של אדל הכנסתה החייבת

 משכורת 124,791+  שווי השימוש ברכב צמוד 30,580=  ₪ 155,371  
 

 .2016אדל היתה תושבת קבועה בערד בכל שנת המס 

 - )מעוגל( 2016זיכוי "תושב ישוב" לו זכאית אדל בשנת 

  Min(  הכנסה 155,371;  תקרה 162,000× )  שיעור ההנחה %13=  20,198.23=   )מעוגל( ₪ 20,198

 .דתשובה 
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 3/5/2015-ו 4/2/2011, 8/4/2009ילידי  -ילדים  3(. לזוג 34בן , נשואה לאדי )34אדל, עובדת בת  .11שאלה מספר 
 , והמס שנוכה ממנו:6/2016עד  1/2016(. שכרה בחודשים וכלכלתם עליהםשנמצאים אצלם )

 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 1/2016 חודש
  14,411  8,631 12,865 14,575  14,904  13,220 שכר
 - 707 95 625  663  269 ֶׁשּנּוָּכהמס 

 החזר מס
519 

 על בסיס מצטבר, והמס מחושב ₪ 15,334, עמד על 7/2016אם השכר החודשי של אדל, בתלוש 
 (?סכום מעוגלמס הכנסה יגבה ממנה בתלוש זה ) (, כמה1/1/2016מתחילת השנה )

 ₪ 713 .א 

 ₪ 3,737 .ב

 ₪ 311 .ג

 ₪ 860 .ד

 פתרון 

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

 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 :2016יובאו בחשבון בחישוב המס של אדל בשנת שנקודות זיכוי 

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

 נ"ז 0.25 .................................................................. נסיעות

 נ"ז 1.00 ....... (2016שנים בשנת המס  7שמלאו לו ) 8/4/2009ילד יליד 

 נ"ז 2.00 ......  (2016שנים בשנת המס  5שמלאו לו ) 4/2/2011ילד יליד 

 נ"ז 2.00 ........  (2016שמלאה לו שנה בשנת המס ) 3/5/2015ילד יליד 

 נ"ז 05.0 ...................................................................... אשה

  ₪ 1,674=  ₪ 216× נ"ז   57.7 ................................................. סה"כ נקודות זיכוי

  החודשים: 7-שכר מצטבר ב

 'ינו 13,220 + פבר' 14,904 + מרץ 14,575 + 'אפר 12,865 + מאי 8,631 + יוני 14,411 + יולי 15,334=  ₪ 93,940

 93,940/  7=  ₪ 13,420 החודשים: 7-השכר החודשי הממוצע ב

 מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

 ₪ 8,920מס מצטבר בגין שכר מצטבר בסך  1,040.00+  ( 13,420 - 8,920) ×  21%=  ₪ 1,985.00

 מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

.00311 ₪  ( =0  ;.001,674 - .00985,1  )max 

 :6/2016עד  1/2016מס מצטבר ששולם בחודשים 

 'ינו 269 + פבר' 663 + מרץ 625 + 'אפר 95 - מאי 707 + יוני 519=  ₪ 1,464

  (:מעוגל) אדלשל  ההמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

 ( מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 311× חודשים 7)  - מס מצטבר ששולם 464,1=  ₪ 713

 .אתשובה 
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ילדיה ולא ניהלה משק בית  2עם  בנפרד החי ,הורה במשפחה חד הורית היתה אדל ָׁשִנים ְבֶמֶׁשְך .12שאלה מספר 
 עבר לגור איתה בדירתה. ַהָטִריובן זוגה ִהְתַחְּתָנה  28/1/2016-משותף עם יחיד אחר. ב

מתי, על פי התקנות בכל חודש משלם המעסיק את שכר החודש הקודם של אדל,  2-אם ב
המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין )בחר/י את הרלוונטיות, היא חייבת להודיע לו על השינוי האמור? 

 המשפטים הבאים(

 .1/2016לא יאוחר מתום חודש  .א 

 .28/1/2016-הימים מ שלושיםתוך  .ב

 .2/2/2016-לא יאוחר מה .ג

 .28/1/2016-התוך שבוע ימים מ .ד

 פתרון 

 )ד(.2תק'  - (תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

חל שינוי באחד הפרטים "  -( עבודה תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר)ד( ל2לפי תקנה 
ימים תוך שבוע (, חייב העובד להודיע על כך למעבידו 101המפורטים בכרטיס העובד )טופס 

 ". ימתאריך השינו

 .דתשובה 
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(, החזקת רכב בסך ברוטו) ₪ 13,353, הורכב ממשכורת בסך 24של אדל, רווקה בת  1/2016תלוש  .13שאלה מספר 
 (.ברוטו) ₪ 48ושווי רט"ן בסך  ,(המעסיק מגלם את החזקת הרכבבכל חודש ) נטו ₪ 660

התעלמו מדמי ) )"שכר ברוטו למס"(? 1/2016-לצורך חישוב מס ב אדלשל  השכרסך כל מהו 
 (ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪ 14,196 .א 

  ₪ 14,236 .ב
  ₪ 14,291 .ג

  ₪ 14,358 .ד

 פתרון 

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

 ()ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 שכר 353,13 + שווי רט"ן 48 = ₪ 401,13 -(, ללא הסכום שיש לגלם "ברוטו למס"של אדל ) השכר
  נקודות זיכוי:

 2.00 נ.ז. תושב ישראל

 0.25 נסיעותנ.ז. 

 50.0 אשהנ.ז. 

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

(. כלומר, 14%מדרגת מס ) ₪ 1,040בחודש הוא  ₪ 8,920לפי טבלאות המס, המס ְבִגין משכורת של 
 .החזקת הרכבניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

 .21%אדל במדרגת מס שולי  תנמצא 13,401בשכר 

  13,401+  660( /  1 - 21%= )  14,236.44>  21%"גבול" מדרגת המס  13,860

 בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

 ( 860,13 - 13,401) =  ₪ 00459., נותר "ברוטו" בסך %21במדרגת מס 

 .₪ 96.39  - 21%, ומס בשיעור ₪ 362.61 -"נטו"  79%-ל ִמְתַפְצִלים ₪ 459.00

  660.00 - 362.61=  ₪ 297.39יתרה שנותרה לגילום:  

  .31% -מדרגת המס לגילום היתרה 

 297.39( /  1 - %31= )   ₪ 00431. גילום היתרה:   

 459.00+  431.00=   ₪ 890.00 כשהוא מגולם: ₪ 660הסכום  

  13,401+  890=  14,291<  31%"גבול" מדרגת מס  19,800

   ₪ 291,14:  2016/1- של אדל לצורך חישוב מס ב השכר

 .גתשובה 
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שווי שימוש ברכב צמוד , ₪ 7,950בסך שכר משולב  כלל, 23ת ב ה, רווקלאדשל  1/2016תלוש  .14שאלה מספר 
  .₪ 97בסך רט"ן שווי ו, ₪ 1,350בסך 

 ְבֶׁשל. ("חלק העובד") זה בתלוש ₪ 477 מהשיל אדל ,קרן פנסיה מקיפהבלמרכיב תגמולי העובד 
 .א לפקודה45, לפי ס' ₪ 166.95לזיכוי ממס בסך  , בתלוש זה,תיזכא אהי זו ַהְפָרָׁשה

אחרי ניכוי מס הכנסה ואחרי זה,  חודשב)"נטו לתשלום"(  לאדלמהו שכר ה"נטו" שישולם 
התעלמו מדמי ביטוח )? בקרן הפנסיה המקיפהלמרכיב תגמולי העובד  מהניכוי התשלום ששיל

 (לאומי ודמי ביטוח בריאות

  ₪ 9,018 .א 

 ₪ 7,571 .ב

 ₪ 6,927 .ג

  ₪ 7,094 .ד

 פתרון 

 ב.121, 121 א,45 ,36, 34ס'  -מס הכנסה 4פקודת  סעיפים רלוונטיים

 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 : אדללמס" של  ְברּוטֹושכר "
 משולבשכר   7,950+  שווי שימוש ברכב צמוד 1,350+  רט"ןשווי  97 = ₪ 9,397

 חישוב המס:

 לפקודה: 121מס לפי ס'   

 ₪ 920,8מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  ₪ 00.040,1 + ( 397,9 - 920,8)  × %21 = ₪ 17.140,1
 אין. (:₪ 66,960על כל שקל מעל  2%נוסף בסך מס ב לפקודה )121מס לפי ס'  

 , לפי נתוני השאלה:שיובאו בחשבון בחישוב המס של אדל זיכויים אישיים,

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

 נ"ז 0.25 ....................................................... נסיעות

 נ"ז 50.0 ...........................................................אשה

 ₪ 594.00 = ₪ 216×  נ"ז 2.75 .....................................   סה"כ נקודות זיכוי

 ₪ 95.166 ....................................................... א לפקודה45זיכוי ממס לפי ס' 

  ₪ 95.760 ................................................................... אישייםסה"כ זיכויים 

  הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 

 המס שחושב  1,140.17 - זיכויים אישיים 760.95=  ₪ 379.22

 

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

". המס שהתקבל לאחר הפחתת הזיכויים אגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאינו עולה על 
 .₪ 379 -האישיים הוא סכום "עגול", ללא אגורות. כלומר, זהה למס שינוכה 

 .₪ 7,950תשלומים ללא זקיפות שווי: 

ואחרי ניכוי התשלום   "( בחודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסהנטו לתשלוםשכר ה"נטו" שישולם )"
 :למרכיב תגמולי העובד בקרן הפנסיה המקיפה

 תשלומים ללא זקיפות שווי 950,7 -מס הכנסה  379 - קרן פנסיה מקיפה 477=  ₪ 094,7

 .דתשובה 
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 .15שאלה מספר 

 

 

וכל ְיֵמי  לנורווגיהיממות. הנסיעה  15, ע"י מעבידה, למשך לנורווגיה אדלִנְׁשְלָחה  2016 ביוני
  ַהְּׁשִהָיה בה היו ֶהְכֵרִחִיים ְלִייצּור הכנסתו של המעביד.

 לנורווגיה: ֶׁשהּוְצאּו בקשר לנסיעה  ַהמּוָכחֹותההוצאות 
 [.$  2,611.25 -מחיר כרטיס במח' עסקים באותה טיסה ] $  3,089 -. כרטיס טיסה במח' ראשונה 1
 .$ 4,455.00סה"כ  -לכל לינה  $ 297.00לינות במלון, במחיר  15לינה: . הוצאות 2
 .$ 1,335.00סה"כ  -בנורווגיה  ְׁשִהָיהלכל יום  $ 89.00. הוצאות אחרות: 3
 .$ 1,362.75סה"כ  -ום לי $ 90.85, במחיר ימים 15-ְשִכיַרת רכב ל: בנורווגיה . שכירת רכב4

 .ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות וזההִנְדָרִׁשים למעבידה  יםהמסמככל  ואתהגישה את החשבון  אדל

למען הסר הנסיעה לחו"ל? ]  בשללצורך חישוב מס,  אדלמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של 
 [ ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִפי התקנות

 $ 1,071.75 .א 
 $ 1,549.50 .ב

 $ 1,328.25 .ג

 $ 2,149.50 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל  25%-נורווגיה נמצאת ברשימת המדינות בהן הוגדלו ב
 "הוצאות אחרות".

, תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(( ל2()א()2)2ְלִפי תקנה  :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה
ממחיר כרטיס  100% -חלקה ראשונה במטיסה כרטיס הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת 

לניכוי ְבַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה הסכום שיותר . לפיכך, במחלקת עסקים באותה טיסה
 )כמחירו של כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה(. 2,611.25$ -

 (עלות  $ 003,089. - $ 611.25,2=  )  $ 477.75הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינן מותרות בניכוי: 

 (: הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות" 25%-בה הוגדלו ב המדינבהוצאות לינה )

()ב( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות לינה  בנסיעה אשר 2)2ְלִפי תקנה  
 -כללה לא יותר מתשעים לינות 

 כל הוצאות הלינה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 
ֲעבּור שאר הלינות )מהלינה השמינית ואילך(, במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות 

 - 25%-האחרות ב
 כל הוצאות הלינה המוכרות; -דולר  117×125%ְלַגֵבי לינה שעלותה עד  (1) 
-אך לא פחות ממהוצאות הלינה המוכרות,  75% -דולר  117×125%-ְלַגֵבי לינה שעלותה גבוהה מ (2) 

 דולר ללינה; [ 117×125%
הוצאות  - 25%-"הוצאות לינה מוכרות", במדינה בה ניתן להגדיל סכום הוצאות לינה ו"הוצאות אחרות" ב

 דולר ללינה, הנמוך ביניהם. 267×125%, או 7הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה 

 min(  התקרה $ 267×  %512;  ההוצאה בפועל $ 297× )  לינות ראשונות 7=  $ 079,2  

 min (התקרה  267$×%125; ה בפועלההוצא 297$× )  %75]  × שאר הלינות 8=  $ 782,1
 $ 2,079+  $ 1,782=    $ 3,861הלינות:   15סה"כ הסכום שיותר לניכוי ְבַעד  

 ( $ 4,455 - $ 861,3) =     $ 00.594הוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי:     

 :(הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות" 25%-בה הוגדלו ב המדינב) אחרותהוצאות 
( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות ג()2)2 'ְלִפי תק 

 -25%-במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 75×125%-לא יותר מ -הוצאות בשל לינה אם נדרשו  (1)
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 125×125%-לא יותר מ -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה  (2)

 min( לכל יום שהיה כשנדרשו הוצאות לינה תקרה 75$×  %125 , ליום 'הוצ 89$× )  ימי שהיה 15=  00.335,1$

 ( $ 001,335. - $ 335.00,1) =     $ 0שאינן מותרות בניכוי:   אחרותהוצאות 

()ד( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר 2)2ְלִפי תקנה  :הוצאות שכירת רכב
 דולר ליום, לפי הנמוך: 59ל לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על "בשל הוצאות שכירת רכב בחו

 min(  התקרה $ 0095.;  הוצאות השכירות בפועל $ 90.85× )  ימים 15=  $ 885.00

 ( $ 1,362.75 - $ 885.00) =    $ 477.75הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי:  

 ($ 477.75+  $ 594+  $ 477.75 =) $ 50.549,1:  לצורך חישוב מס אדלהסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של 

 .בתשובה 
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 .16שאלה מספר 

 

לפקודה  10בו ִמְתַקֶיֶמת עבודה במשמרות לענין ס'  במפעל תעשיה יצרני,ִמְנָהָלה  תא עובדיאדל ה
 משמרת השניהב הבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד השומה, כי עבודת .(היחיד המעסיק)

 :2016הכוללת ממשכורת, בשנת המס  הִחיּוִנית ְלַהְפָעַלת קווי הייצור במפעל. הכנסת
 ₪ 57,458 ...................................... עבודה במשמרת הראשונהשכר . 1
 ₪ 64,174 .......................................... השניהעבודה במשמרת שכר  .2
 ₪ 36,849 ............ שווי השימוש ברכב צמוד, שווי רט"ן ודמי הבראה. 4

 10לפי ס'  ,2016בשנת  מעבודה במשמרות הְּבֶשל הכנסתקבל אדל, תשממס  הזיכוי מהו סכום
 ?(סכום מעוגל) התקנות הנוגעות לעניןלפקודה ולפי 

  ₪ 10,461 .א 

  ₪ 4,934 .ב

  ₪ 4,692 .ג

  ₪ 9,626 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

רֹות:  זיכוי ִמְשמָּ

 57,458 + 64,174 + 36,849 = ₪  158,481 : 2016-הכנסה כוללת של אדל ממשכורת ב

  ₪  200,127 לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

  ₪   31,281 :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

 64,174+  0=   ₪ 64,174 שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

 64,174 - 31,281=  ₪  32,893 שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

 32,893×  15%=  ₪ 4,934 (: סכום מעוגלהטבת המס )

 בשנה ₪  11,160 :הזיכוי ַהְמַרִבי ְבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

 min(  934,4;  תקרה 160,11= )  ₪  934,4 :הזיכוי המרביבדיקה מול 

 .בתשובה 
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 .17שאלה מספר 

 

שנים  3מלאו  ראשוןל -( בחזקתם וכלכלתם עליהםילדים ) 2(, ולהם 31בת , נשוי לאדל )30אדי, בן 
אדי פוטר שנות עבודה,  9, בתום 31/8/2016-ב. בשנה זו מלאה שנה אחתולשני  2016בשנת המס 

לחודש  והחודשית, לרבות משכורת החודש ששולמה ל ומעבודתו אצל מעסיקו היחיד. משכורת
 ול חּוַּׁשב, 8/2016תשלום שכר  במועד ֶׁשמּוָלא 161-. בטופס ה₪ 8,208 -, היתה קבועה 8/2016

 .הכנסה במס חייב, ₪ 15,744סך  -(, וחלקו א( לפקודה7)9לפי ס' )ֶׁשֶחְלקֹו ָפטּור ממס  מענק פרישה

 , כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של אדי?  לפי התקנותבחישוב מס 

  ₪ 2,712 .א 

 ₪ 0 .ב

  ₪ 384 .ג

  ₪ 1,360 .ד

 פתרון  

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

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

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

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

 פטור:ניכוי מס ממענק פרישה שאינו 

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

 ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

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

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

 החישוב:

    נקודות זיכוי:

 תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  פעוטות(  2+  1 = ) 5.25

 52.5×  216=  ₪ 134,1  -הזיכוי סכום נקודות 

 ₪ 208,8 - 20168/משכורת החודש ששולמה לאדי, לחודש 

 15,744/  12=  ₪ 1,312 החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" )המענק החייב(:

 8,208+  1,312=  ₪ 9,520מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

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

 ₪ 8,920מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,040+ (  9,520 - 8,920) ×  21%=  ₪ 1,166

 max(  166,1 - 134,1;  0= )  ₪ 32 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

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

 ₪ 5,220מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  522+ (  8,208 - 5,220) ×  14%=  ₪ 940.32

 max(  940.32 - 134,1;  0= )  ₪ 0 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 32 - 0=  ₪ 32  הפרש המס:

)"המשכורת הבלתי , אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק 12-הפרש המס מוכפל ב
 32×  12=  ₪ 384 קבועה"(:

 .גתשובה 
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 של אדי, מנהל העבודה במפעל: 1/2016תלוש  ְרִכיֵבילהלן  .18שאלה מספר 
   ₪ 11,689 ............................................................................................... יסוד שכר .1
 ₪ 2,954 .. לאותו החודש( ֵמַהּנֹוְרָמה 20%-)מותנה בביצוע תפוקה גדולה ב פרמיותשכר . 2
 ₪ 3,157 .. קבועה שאינה מותנית בתנאי; נכללת כמרכיב לפנסיה( פתיצור )תוס פת. תוס3

למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לקיצבה,  ₪ 1,246 , בחודש זה, סךועבור הפריש ומעסיק
 [., כנדרש, לאותן קופות גמלוא את חלקוגם ה למען הסר ספק, אדי משלם] לקרן השתלמות ₪ 1,218וסך 

ֵקףמהו השווי   לאדי, בשל הפרשות המעסיק לקופת הגמל לקצבה ולקרן ההשתלמות? ֶשִּיזָּ

 ₪ 39.60 .א 

 ₪ 104.55 .ב

 ₪ 341.32 .ג
 ₪ 237.10 .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

 

 ב

 

 

 

 

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל
 יסודשכר  11,689 + שכר פרמיות 2,954 + תוס' יצור 3,157=  ₪ 17,800 : (ללא שווי שימוש ברכב) הכנסת עבודה

 min (רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  800,17 ; סכום התקרה 23,660 ) × %7.5 = ₪ 335,1 > ₪ 246,1
  .קיצבהל המעסיקבשל הפרשת שווי לא יזקף כל לפיכך,       

 הפרשת המעסיק לקרן ההשתלמות:חישוב הזקיפה ְּבִגין 

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

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

 7.5%-מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה ולא יותר מ 8.4%-מים, אך לא יותר מהעבודה שלו דו
מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר, יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; 
ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו 

 -לקרן. ְלִעְנַין זה 

ה -" ורת קובעתמשכ" ַסת ֲעבֹודָּ שכר שעות  למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, - ַהְכנָּ
אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה  -או אירוע מסויים  נוספות ותשלומים ְּבֶשל מאמץ מיוחד

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

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

שכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות נוספות, שכר פרמיות, פריון לפנסיה לרבות דמי הבראה. "מ
עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד. כמו 

 כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

", המהווה תוספת קבועה שאינה מותנית בתנאי, שנכללת כמרכיב ת יצורפלפיכך, רכיב השכר "תוס
 לפנסיה, יכלל במשכורת הקובעת לקה"ל.

תשלום הניתן בשל מאמץ ", שהוא שכר פרמיותהמשכורת הקובעת לקה"ל לא תכלול את רכיב השכר "
 .₪ 15,712. כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על מיוחד

 של אדי: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min[  תקרה 15,712( ; יסוד  שכר 11,689+ יצור פתתוס 3,157= ] )  ₪ 14,846

 ת לקה"למשכורת קובע 14,846×  7.5%=  ₪ 1,113.45   של אדי: מהמשכורת הקובעת 7.5%

 של אדי: ולגבולות שבחוק, שיזקף לשכר ֵמַעלהסכום ששילם המעסיק לקרן ההשתלמות 

55.104 ₪  =45.113,1 - .00218,1 

בשל הפרשות המעסיק לקופת הגמל לקצבה  1/2016סה"כ השווי שיש ִלְזקֹוף לאדי בתלוש 
 קיצבהשווי  0.00+ שווי קה"ל  55.104=   ₪ 55.104  :ולקרן ההשתלמות

 .בתשובה 
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 .19שאלה מספר 

 

. 31/5/2016-ובמשרה מלאה, עד שפוטרה בשנים, ב"משכורת חודש"  9עבדה אצל מעסיקה  אדל 
 :ִּכְלַהָלן"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה(,  ְלַרבֹותמשכורתה החודשית היתה קבועה )

 ₪ 5,404 ....................................................................................... שכר בסיס . 1
 ₪ 1,351 ............................................................................... . תוספת מקצועית2
 ₪ 1,351 ................................ (חודשים אחרונים לפני הפרישה 12ממוצע ). שעות נוספות 3
 ₪ 1,460 .................................................................... שימוש ברכב צמודהשווי . 4

החייב במס מהו החלק , ₪ 127,869אדל קיבלה ממעסיקה עמד על שהפרישה מענק אם סך 
לפקיד  שאדל פנתה ַהִניחּוככל שהדבר דרוש,  -? א( לפקודה7)9פרישה זה, לפי ס' מענק של 

ִטית ֶשְּבַסְמכּותֹו ְלַהֲעִניק הגדלת פטור הקשיהשומה וב ל, אֹוטֹומָּ   בהתאם. והפטור הּוְגדָּ

  ₪ 36,677 .א 

  ₪ 18,438 .ב
  ₪ 54,915 .ג

  ₪ 17,799 .ד

 פתרון  

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

 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 פטור ממס:א()א( לפקודה, 7)9לפי ס' 

עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת  -מענק הון שנתקבל עקב פרישה  (1) "
עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל 
לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי 

 העבודה ובנסיבות הפרישה;

לכל שנת  ₪ 12,230בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על  (2) 
 "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְבֶׁשל עבודה בחלק משנה;

הכנסת  - " לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, פירושהמשכורת" -לפי הנחיות מס הכנסה 
 ויו של שימוש ברכב צמוד.עבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שו

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

 פיטורין( שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

     של חודש, לפי משכורת אחרונה:    משכורת 

 שכר בסיס 5,404+  תוספת מקצועית 1,351+ שעות נוספות  1,351=  ₪ 8,106

 הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללאשל אדל, ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 

 min[  min(  תקרה 12,230;  8,106× )  שנות עבודה 9; מענק 127,869= ]  ₪ 72,954

 [ להעניק.פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד ]      
 

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

 .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
 

 הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כוללשל אדל, ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 

 min[  min( תקרה  12,230; 8,106×  %150 ) × שנות עבודה 9; מענק 127,869= ]  ₪ 109,431

 

 הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: לאחרשל אדל, מס של מענק פרישה ב החייבַהֵחֶלק 

 מענק הפרישה 127,869 - חלק פטור ממס 109,431=  ₪ 18,438
 

 .בתשובה 
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התחיל המעסיק  1/5/2016-. ב1/11/2015-( בוהראשוןאדל התחילה לעבוד אצל מעסיקה היחיד ) .20שאלה מספר 
, צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובהלבצע הפרשות עבורה לקרן פנסיה מקיפה, כמתחייב ב

 אדל התפטרה מעבודתה. 24/8/2016-שהוראותיו חלות על הצדדים. ב

 התפטרותה, העביר המעסיק לאדל את הבעלות על קרן הפנסיה, כולל כל מרכיביה.עם 

)בחר/י את המשפט הנכון ביותר בשל פרישתה זו של אדל?  161האם על המעסיק למלא טופס 
 ִמֵּבין המשפטים הבאים(

 הקצרה. התקופה שלב בגין עבודתה, זכויות למענק או לקיצבה איןמאחר שלאדל , לא .א 

 .ימולא ע"י מעסיק בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה 161טופס  .כן .ב

 , אלא אם כן המעסיק שילם לאדל השלמת פיצויי פיטורים בתלוש השכר.לא .ג

 , מאחר שעם פרישתה זו, לאדל יש זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתה.כן .ד

 פתרון 

 )ב(11תק'  - תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( סעיפים רלוונטיים

 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

מעביד ששילם מענק  תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(,ל )ב(11לפי תקנה 
שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים  102פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 

 161)ב( יכלול טופס 7על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה שולם כאמור בתקנה  161בטופס 
 .גם פרטים על המענק כאמור ששולם מאת קופת גמל

מעביד שאינו קופת גמל המשלם " )ניכוי ממשכורת ומשכר(,תקנות מס הכנסה ( ל1))ב(7לפי תקנה 
מענק פרישה, כאשר משולם מענק עקב אותה פרישה גם מאת קופת גמל, ינכה ממלוא המענק שהוא 

 ".משלם, בעת תשלומו, מס כאילו היה משכורת בלתי קבועה

מעבודה, אם ימולא ע"י מעסיק בשל כל עובד שכיר שפרש  161טופס לפי הנחיות מס הכנסה, 
 לעובד זכויות למענק )פיצויים(, קיצבה או תגמולים ְבִגין עבודתו.

 161קיצבה. לפיכך, על המעסיק למלא טופס לבקרן הפנסיה נצברו בעד אדל זכויות למענק או 
 .בשל פרישתה זו

 .דתשובה 
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 דיני עבודה
 
 
  

 .21שאלה מספר 

 

 ֶׁשְלַהָלן: מהסכומיםהּוְרַּכב (, מהנדסת איכות במפעל, נשואה שבן זוגה לא עובדאדל )של  השכרתלוש 

 ₪ 7,895 ......................................................................................  .  שכר יסוד 1
 ₪ 1,657 .....   (משולמת אך ורק למהנדסי איכות במפעלמהנדס איכות ) -.  תוס' מקצועית 2
 ₪ 1,816 ........................ (בכל חודש באופן קבוע וללא כל תנאימשולמת תוספת חוזית ).  3
 ₪ 159 ..................... ( משולמת לעובדים נשואים שבן זוגם אינו עובדמשפחה ).  תוספת 4

ן תקנות  הֶשּיּוְבאּו ְּבֶחְשּבֹון שכר עבודתסך הרכיבים ַמהּו   פיצויי פיטורים?ְלִעְניָּ

  ₪ 11,527 .א 

  ₪ 8,054 .ב

  ₪ 9,711 .ג

  ₪ 11,368 .ד

 פתרון 

 (שרואים אותה כפיטורים תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

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

 ;שכר יסוד(   1) )א( " 

 (   תוספת ותק;2) 

 (   תוספת יוקר המחיה;3) 

 .תוספת משפחה(   4) 

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

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

בכל חודש, באופן קבוע וללא כל תנאי. ככזה, הוא מהווה " משולם תוספת חוזית"רכיב השכר 
 ודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.חלק משכר העבודה הרגיל. לפיכך, הוא יובא בחשבון שכר העב

 :לענין תקנות פיצויי פיטוריםשל אדל  הסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודת

 שכר יסוד 895,7+ תוספת מקצועית  1,657+  תוספת חוזית 1,816+  תוספת משפחה 159=  ₪ 527,11

 .אתשובה 
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, הציע 1/6/2016-ב .6/9/2015-של שנה, החל ב לתקופה ְקצּוָבהעבודה על פי חוזה  עסקואדי מ .22שאלה מספר 
יום  ְבתֹום. החוזה את ְלַחֵדׁש ֵסיַרב אדיהמעסיק לאדי לחדש את חוזה העבודה לשנה נוספת. 

 .ְלִקָצּה ת החוזההגיעה תקופ 5/9/2016

? )בחר/י כאילו פוטר פיצויי פיטורים, לענין חוק אדי, רואים אתהאם, ַּבְנִסיּבֹות שתוארו לעיל, 
 את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(

 לחוק פיצויי פיטורים לא חל על חוזה עבודה לתקופה קצובה. 1, ֵמַאַחר שסעיף לא .א 

 , ֵמַאַחר שאדי עבד שנה אחת ברציפות אצל המעסיק.כן .ב

 את החוזה. ְלַחֵדׁשלהצעתו של המעסיק ֵסיַרב , ֵמַאַחר שאדי לא .ג

 .ְלִקָצּה התקופההגיעה , ֵמַאַחר ֶׁשהחוזה היה לתקופה קצובה, וכן .ד

 פתרון 

 .9ס'  -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 לחוק פיצויי פיטורים: 9סעיף ְלִפי 

היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין  " )א(
סירב העובד לחדש חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה; 

 .כאילו התפטררואים אותו, לענין חוק זה  -את החוזה 

את החוזה כאמור בסעיף קטן )א( צריך שתימסר לעובד לפחות הצעת המעסיק לחדש  )ב(   
 " שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.

הצעת המעסיק לחדש את החוזה נמסרה לאדי לא פחות משלושה חודשים לפני תום תקופת 
את אדי, לענין חוק פיצויי  רואים לאלה. לכן, בהגיע תקופת החוזה לקצה,  סירבהחוזה ואדי 

 , אלא כמי שהתפטר.פוטר ִאילּוכְ פיטורים, 

 
 .גתשובה 
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בכל  11-דש. לפי חוזה העבודה האישי שלו, בעל בסיס של חולו ִמְׁשַּתֵלם של אדי עבודה השכר  .23שאלה מספר 
בו חל גם שבת )נפל ב 11/6/2016-משלם המעסיק לאדי את שכר החודש הקודם. ֵמַאַחר שה חודש,

 .10/6/2016-ביום שישי, ה 5/2016, שילם המעסיק לאדי את שכר (שבועותרב ע

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין של אדי? ) 5/2016 את שכרֵהִלין האם המעסיק 
ִאים  (המשפטים ַהּבָּ

 .תום החודש בעדו הוא משתלםשלא שילם לו את שכרו עם ֵמַאַחר . כן .א 

 .המועד לתשלום שכר העבודה, מאחר ששילם לו את שכרו לפני לא .ב

 .היום הקובעלאחר לו את שכרו לם י, מאחר ששכן .ג

 .ליום העשירי שלאחר תום החודש בעדו הוא משתלםששילם לו את שכרו עד ֵמַאַחר , לא .ד

 פתרון 

 .9, 1 ס' - הגנת השכרחוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 

שכר עבודה המשתלם על בסיס " - המועד לתשלום שכר העבודהקובע את  לחוק הגנת השכר 9ס' 
המועד לתשלום משכורת חודש  -לדוגמא  ".של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם

 .1/6/2016-בחצות הלילה, טרם כניסת ה 31/5/2016-הוא ה 5/2016

 :לחוק 1לפי ס' 

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

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

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

 ההסבר:הרחבת 

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

שכר אלא מהיום העשירי שלאחר המועד לתשלום המעביד לעניין הפעלת פיצוי הלנת ה
השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין מדובר ב"תקופה" בה נדרשת פעולה אקטיבית 
כלשהי, אלא מדובר במועד )"היום התשיעי"( שמעבר לו מתחילות לחול הוראות חוק הגנת 

 ". עובדובעניין פיצוי הלנת שכר, ככל שהיה מחדל של המעביד בתשלום שכרו של  השכר
 [.אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע "ע]

 .9/6/2016-הוא ה 5/2016"היום הקובע" לתשלום שכר 

 .10/6/2016-ב רק 5/2016 שכראת מעסיקו של אדי שילם לו 

 .לאחר היום הקובע אותומאחר ששילם לו של אדי,  5/2016 הלין את שכרהמעסיק לפיכך, 

 .גתשובה  
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לשלם בכל תקופת עבודתה נהגו היא והמעסיק . 3/9/2014-אדל התחילה לעבוד אצל מעסיקה ב .24שאלה מספר 
שבועות תקופת לידה והורות  26-ילדה בן בריא ויצאה ל 8/6/2016-ב. תשלומים לקופת גמל

  (.חופשת לידה)

 לקופת גמל שלם את התשלומיםולת הלידה וההורות, על המעסיק להמשיך , בתקופַהִאם
את התשלומים החלים  הרלוונטיתבעד התקופה  השילמלמען הסר ספק, אדל ] החלים עליו

  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים) ?[עליה

 .לפי חוק הביטוח הלאומי לדמי לידה ת בהזכאיאדל תקופה שעד הב ְוַרק ַאְך ֲאָבל ,כן .א 

 מאחר שאדל מקבלת בתקופה זו דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי. לא, .ב

 .תקופת הלידה וההורותכל בתשלומים אלו, על המעסיק להמשיך ולבצע . כן .ג

 מאחר שתקופת הלידה וההורות נחשבת חל"ת על פי דין. לא, .ד

 פתרון 

 א.7' ס -חוק עבודת נשים  סעיפים רלוונטיים

 .לתשלומים לקופת גמל(תקנות עבודת נשים )מועדים וכללים 

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

  -לחוק עבודת נשים  א7ְלִפי ס' 
 1995-עובד או עובדת הזכאים לדמי לידה לפי חוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, התשנ"ה )א( "  

 -דמי לידה(, או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון לפי החוק האמור )בסעיף זה  -)בסעיף זה 
גמלת שמירת הריון(, והם ומעסיקם או המעסיק בלבד, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, ימשיך 

תשלומים כאמור בעד התקופה שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת  המעסיק לשלם
ההריון, לפי הענין, ובלבד שהעובדת או העובד שילמו בעד התקופה האמורה את התשלומים 
החלים עליהם, אם חלים, להבטחת הזכויות האמורות, והכל בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו 

כהגדרתה  -ה האמורה; בסעיף קטן זה, "קופת גמל" הוסיפו העובדת או העובד לעבוד בתקופ
 .2005-בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(, התשס"ה

האמור בסעיף קטן )א( יחול על מעסיק שהעובדת או העובד עבדו אצלו שישה חודשים לפחות  )ב(
ולענין תשלומים בתכוף לפני תחילת ההריון של העובדת או של בת זוגו של העובד, לפי העניין, 

אם נוסף על כך התקיימו יחסי עבודה ביניהם בכל תקופת  -בתקופת הזכאות לדמי לידה 
 ".ההריון

 - תקנות עבודת נשים )מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל(ל 4ְלִפי תקנה 
ישלם המעביד את  -נהגו הן המעביד והן העובדת או העובד לשלם תשלומים לקופת גמל  )א( "  

התשלומים החלים עליו כאמור בתקופה שהם זכאים לדמי לידה, ויעביר לקופת הגמל את 
 תשלומי העובדת או העובד באותה תקופה.

 -לגבי תשלומים החלים על העובדת או העובד  )ב( 
המעביד ינכה, ככל הניתן, מהשכר האחרון שישלם לעובדת או לעובד לפני יציאתם לחופשת  (1)

דה, סכום שלא יעלה על שיעורי התשלומים לקופת גמל החלים על העובדת או העובד בעד לי
שני חודשי עבודה, וזאת נוסף על ניכוי התשלום לקופת גמל החל על העובדת או העובד בעבור 

 החודש שבעדו משתלם השכר האמור;
א נוכו כאמור את יתרת התשלומים החלים על עובדת או עובד בתקופת חופשת הלידה אשר ל (2)

(, ישלמו העובדת או העובד באמצעות מקדמות על חשבון שכר עבודה שישלם להם 1בפסקה )
( 7)א()25כמשמעותן בסעיף  -המעביד לצורך זה; בפסקה זו, "מקדמות על חשבון שכר עבודה" 

 .1958-לחוק הגנת השכר, התשי"ח
התקופה שבעדה זכאים העובדת  המעביד ישלם את התשלומים החלים עליו, בכל חודש, במהלך )ג( 

או העובד לדמי לידה ויעביר לקופת הגמל את תשלומי העובדת או העובד באותה תקופה שבהם 
 " היה משלם את התשלומים האמורים אילולא חופשת הלידה.

 והיא זכאית לדמי לידה. שישה חודשים בתכוף לפני תחילת ההריוןעבדה אצל מעסיקה יותר מ אדל

לדמי לידה, על המעסיק להמשיך ולבצע את התשלומים זכאית בה  אדלש תקופההבעד לפיכך, 
  .ולקופת הגמל החלים עלי

מהלך התקופה שבעדה , באת תשלומי העובדת גם עביר לקופת הגמליהמעסיק   :הרחבת ההסבר   
שבהם היה משלם את התשלומים  ם מועדיםבאות ,לדמי לידה היא זכאית

 .האמורים אילולא חופשת הלידה

 .אתשובה 
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 14ילדה בן בריא ויצאה לתקופת לידה והורות של  7/11/2015-אדל עבדה אצל מעסיקה, עד שב .25שאלה מספר 
תום תקופת הלידה וההורות, חזרה לעבודה רגילה.  ְלַאַחר, 14/2/2016-(. בחופשת לידהשבועות )

, שהיא ָלִראׁשֹוָנההודיעה למעסיק,  6/9/2016-אדל עבדה ברציפות, במשרה מלאה, עד שב
  .ְבַיְלָדּה לטפל מנת עלמבקשת להתפטר מעבודתה, 

 ?כפיטוריםזו של אדל  את התפטרותה האם, בנסיבות שלעיל, יראו לעניין חוק פיצויי פיטורים
 (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)

 .את התפטרותה זו של אדל כפיטוריםיראו לעניין חוק פיצויי פיטורים כן.  .א 

 .את התפטרותה זו של אדל כפיטוריםיראו  לא לעניין חוק פיצויי פיטוריםלא.  .ב

 הלידה. הועסקה כעובדת במשך ששה חדשים רצופים לפחות בסמוך לפניכן, ובלבד ש .ג

 לא, אלא אם כן עבדה אצל מעסיקה שנה אחת ברציפות בסמוך לפני התפטרותה. .ד

 פתרון 

 )א(.7ס'  - חוק פיצויי פיטורים סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על מנת " -)א( לחוק פיצויי פיטורים 7ס'  ְלִפי
 ..  "יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. -לטפל בילדה 

 חודשים.  10. מיום זה ועד התפטרותה חלפו 7/11/2015-אדל ילדה ב

, אדל איחרה את שילדהמאחר שעברו יותר מתשעה חודשים מיום בנסיבות שתוארו בשאלה, 
לעניין חוק פיצויי פיטורים לא יראו את התפטרותה זו )א( שלעיל. לפיכך, 7המועד הנקוב בס' 
 .של אדל כפיטורים

 .בתשובה 
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 שכרו משתלם לו על בסיס חודש. .1/1/2008-עובד ברציפות, אצל מעסיקו היחיד, החל ב אדי .26שאלה מספר 
זכותו לחופשה שנתית נקבעת על פי הסעיף הנוגע לענין ה'(. -ימי עבודה )א' 5שבוע עבודתו בן 

 2016בשנת  , שחל על הצדדים.הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקיהצו ב
  .ימים בפועל 253עבד 

ימי החופשה השנתית  ,צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקילפי ם, מה
 ?(2016)בעד שנה זו  שאדי זכאי להם יום הפנוי(,מעבר ל)בפועל 

 ימים 16 .א 

 ימים 23 .ב

 ימים 17 .ג

 ימים 22 .ד

 פתרון  

 .38, 3, 1ס'  -חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

 .צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי

 .21ס'  -חוק הסכמים קיבוציים 

 הפתרוןהסבר 

 

 ב

 

 

 

 

 אצל מעסיקו. אדישל  התשיעית, לענין חוק חופשה שנתית, היא שנת עבודתו 2016שנת 

ימי החופשה השנתית , בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקילצו ההרחבה  8לפי ס' 
 23, בעד השנה התשיעית ואילך, הוא ימי עבודה בשבוע 5מועסקים שלהם זכאים עובדים אשר 

 .ימי עבודה בפועל )מעבר ליום הפנוי(

 253, עבד באותה שנה בפועלהקשר המשפטי ֵבין אדי ומעסיקו היה קיים בכל שנת העבודה. 
נתית בפועל )מעבר ליום שימי חופשה  23-לאדי זכאי לפי צו ההרחבה האמור, , . לפיכךימים

 . 2016ת הפנוי( בעד שנ

 בדיקה לעומת הזכות לחופשה, המוקנית לאדי על פי החוק:

חוק זה אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי חוק, " -לחוק חופשה שנתית  38לפי ס' 
 ."הסכם קולקטיבי, חוזה עבודה או נוהג

זכויות עובד הקבועות בחוק יכול הסכם קיבוצי להוסיף " -קיבוציים לחוק הסכמים  21לפי ס' 
 ".עליהן אך לא לגרוע מהן

הוא  9-, אורך החופשה השנתית ְבַעד שנת העבודה ה( לחוק חופשה שנתית5)א()3ככלל, לפי ס' 
שנת העבודה. ְבפֹוַעל, כל היה קיים ב וומעסיק אדיהקשר המשפטי ֵבין . קלנדריים מיםי 23

  ים.ימ 253שנה  הבאות עבד

בעד שנת  קלנדרייםם ימי 23לחופשה שאורכה היה זכאי  אדי( לחוק, 1)ב()3לכאורה, על פי ס' 
 בימי החופשה לא תיכלל אלא מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשהמאחר ש .2016

 ושבת.ימי חופשה בפועל, מעבר לימי שישי  17-, אדי היה זכאי למעשה, על פי החוק, לרצופים

ההוראה שבהסכם הקיבוצי, הנוגעת לזכויותיו של אדי לחופשה שנתית, עדיפה על ההוראה 
  שבחוק חופשה שנתית ומטיבה עם אדי.

 האמור. על פי צו ההרחבהתיקבע , זכותו לחופשה שנתית לפיכך

 

 .בתשובה 
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צו עיקול  26/9/2016-קיבל ב ומעסיק, משתלם לו על בסיס חודש. 42-שכר עבודתו של אדי, בן ה .27שאלה מספר 
ילדים שבשנת המס  3אלמן +  . אדילסוכנות רכבחוב  בשל, ₪ 7,562עד לסכום של ו, על שכר

ברוטו,  ו. שכר(ואין לו בת זוג ,ֵמֵאם ַהְיתֹוִמים, אדי חי לבד עם ילדיושנים ) 16-ו 14, 11מלאו להם  2016
לפי פקודת ) ₪ 473.00. משכר זה, המעסיק חייב לנכות מס הכנסה בסך ₪ 12,647 - 9/2016בתלוש 

( ודמי ביטוח בריאות בסך לפי חוק הביטוח הלאומי) ₪ 510.54(, דמי ביטוח לאומי בסך מס הכנסה
 (.לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי) ₪ 524.47

 ? (סכום מעוגל)של אדי, ְלִפי חוק הגנת השכר זה  ומהו הסכום ֶשְּיעּוַקל משכר

  ₪ 6,739 .א 
  ₪ 7,517 .ב

  ₪ 7,019 .ג

 ₪ 3,162 .ד

 פתרון 

 )א(.8ס'  -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים
 טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

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

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

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

 ק".לנכותו משכר עבודה על פי חיקו

)א( לחוק הגנת השכר, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר 8"שכר העבודה החדשי" של אדי, לענין ס' 
 .₪ 11,138.99 -המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק 

 ברוטו 12,647 - מס הכנסה 473.00 - דמי ביטוח לאומי 510.54 - דמי ביטוח בריאות 524.47=  ₪ 11,138.99

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

)א( 8( לא נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' ₪ 7,562הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול )
 חלות עליו.

שעמם שני ילדים  עצמאיאלמנה או הורה של אדי הוא " ולפי נתוני השאלה, הרכב משפחת
 ".לפחות

כר עבודתו של לפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל מש
 52.5%, הוא ""שעמם שני ילדים לפחות עצמאיאלמנה או הורה " עובד, שהרכב משפחתו

 :₪ 4,400מהסכום הבסיסי", כלומר 

 הסכום הבסיסי 8,648×  52.5% - לילד הסכום הבסיסי 140 = ₪ 4,400.20=      מעוגל ₪ 4,400 

 מ"שכר העבודה החודשי" של אדי: 80%-סכום זה לא גבוה מ

 שכר העבודה החודשי של אדי 11,138.99×  80%=  8,911.19>  4,400 

לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה  ₪ 4,400-לפיכך, סכום השווה ל
 החודשי של אדי.

  -( סכום מעוגל) ומשכרהסכום שיעוקל 

 min[  ( שכר אחרי ניכויי חובה 139,11 - לא ניתן לעקל  400,4=  739,6);  החוב 562,7] =  ₪ 739,6

 .אתשובה 
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 ֵׁשף ִמְסֶעֶדת - אצל מעסיקה( ֵּכִלים ְוׁשֹוֶטֶפת ִּכְמַנָקה)לעבודה  8/9/2016-בהתקבלה  ,58-, בת האדל .28שאלה מספר 
המעסיק לחתום על  ממנה בעבודה, דרש ָתּהָּׁשֲארּויִה  ַהְבָטַחת ּוְלֵׁשם ְלַקָבָלָתּה ִּכְתַנאי. תְקָרִתיּוי

תקופת  ֶׁשַּתְׁשִלים, אם תפרוש מעבודתה לפני ₪ 300סך  לו, לפיו היא מתחייבת לשלם ְׁשָטר
חודשי  3 לאחר, ֲאָבל. אדל, שהיתה מובטלת זמן רב, חתמה על השטר. חצי שנהעבודה בת 

 להתפטרות. ימי הודעה מוקדמת 3עבודה, הודיעה למעסיק שהיא מתפטרת, בתום 

 התעבוד משכר( ₪ 300) הסכום האמורנכות את את השטר ול ְלַמֵמשרשאי המעסיק האם 
 (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים) ?של אדל האחרון

 העבודה של אדל. על רבע משכר יעלהשהניכוי לא  ובלבדכן,  .א 

 ינוכה משכר עבודתה.בכתב כי הסכום האמור  אדל הסכימהאלא אם כן , לא .ב

 .אדלמשכר העבודה של  את הסכום הנ"לנכות את השטר ול ְלַמֵמׁשכן. המעסיק רשאי  .ג

 .אדלמשכר העבודה של  את הסכום הנ"לנכות את השטר ול ְלַמֵמׁשלמעסיק אסור לא.  .ד

 פתרון 

 .חוק איסור קבלת ביטחונות מעובד סעיפים רלוונטיים
 .חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

  -לחוק איסור קבלת ביטחונות מעובד  1לפי ס' 
  - בחוק זה " 

לשם הבטחת  שטר, הנמסרים מעובד למעסיקמיטלטלין, לרבות כסף או  -"בטוחות"  
, וכן נכס משועבד למטרות הישארותו בעבודה או כתנאי לקבלתו לעבודה

 . כאמור
 ". לרבות מועמד לעבודה אצל מעסיק  -     "עובד"  

. כלומר, ולשם הבטחת הישארותה בעבודה של אדל כתנאי לקבלתה, נדרש ₪ 300השטר, על סך 
 לענין חוק איסור קבלת בטחונות מעובד, הוא מהווה "בטוחות".

 ".לא יקבל מעסיק, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן" -האמור לחוק  2לפי ס' 

נּועַ כלומר, אסור היה למעסיק לקבל את השטר האמור מאדל והוא   אותו. ִמְלַמֵמש מָּ

 ".או לוויתור ְלַהְתָנָיהזכותו של עובד לפי חוק זה אינה ניתנת " -לחוק  6י ס' לפ

 המעסיק במימושו.את  ְלַזּכֹותכלומר, חתימתה של אדל על השטר, אין בה כדי 

וא לא רשאי לנכות את הסכום הנ"ל משכר העבודה וה את השטר לממשלמעסיק אסור מכאן ש
ה .של אדל  .לקבל את השטר האמוראף אסור היה לו  - ִמזֹו ְיֵתרָּ

 הרחבת ההסבר:  
  -לחוק האמור  4לפי ס' 

מאסר שישה  -, דינו 2מעסיק שקיבל בטוחות מעובדו או שמימש אותן בניגוד להוראות סעיף  )א(  "
 .(המחבר - ₪ 150,600קנס עד ) ( לחוק העונשין3)א()61חודשים או כפל הקנס הקבוע בסעיף 

בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף קטן )א( בידי  נושא משרה )ב(  
 מחצית הקנס הקבוע בסעיף קטן )א( - התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו

מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף  -; לעניין זה, "נושא משרה" (המחבר - ₪ 75,300קנס עד )
 אי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.מוגבל, או פקיד האחר

נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה  )ג(  
בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן )ב(, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את 

 חובתו.
 - העבודה חוק להגברת האכיפה של דיניל 3לפי ס' 

עשה מעסיק או אדם אחר שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה )בפרק זה   "
מעסיק(, מעשה המהווה הפרה של הוראה כאמור, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי  -

 המפורט להלן:
שקלים חדשים, ולגבי יחיד  5,040 -בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה  (1)  

 שקלים חדשים; 2,520 -המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית 
שקלים חדשים, ולגבי יחיד  20,160 -בשל הפרת הוראה המנויה בחלק ב' לתוספת השנייה  (2)  

 שקלים חדשים; 10,080 -( 1כאמור בפסקה )
לחוק  2איסור קבלת בטוחות מעובד או מימושן לפי סעיף "  -שנייה תוספת בחלק ג' ב 16 הוראה

 ".2012-איסור קבלת ביטחונות מעובד, התשע"ב
 

 .דתשובה 
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לו  ִמְׁשַּתֵלםעבודתו  ְגמּול. 88%היקף משרה של במועסק קבוע עובד התחזוקה, , 56-אדי, בן ה .29שאלה מספר 
שלו  12/2016ולא נעדר מעבודתו. תלוש  ְמֵלָאהעבד עבודה  12/2016של חודש. בחודש  ָבִסיס ַעל

 ( הּוְרַּכב מהתשלומים הבאים:לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום)
 ₪ 3,912 .......................................................................................... .  שכר יסוד1
  ₪ 569 ............................................................. בשל עבודה במשמרות.  תוספת 2
  ₪ 235 ............... לממוצע[ ְבַיַחס 8%-ב ַהַּתָקלֹות ְבִצְמצּום מּוְתֵנית.  תוספת איכות ]3
 ₪ 109 ........... לאדי עקב עבודתו[למת תשעובד תחזוקה ]תוספת קבועה המ ְגמּול.  4

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

  ₪ 804 .א 

   ₪ 0 .ב

  ₪ 225 .ג

  ₪ 99 .ד

 פתרון 

 .3ס' , 2, ס' 1ס'  -חוק שכר מינימום  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

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

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

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

 לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס' 
יהיה שכר העבודה שמשלם מעסיק לעובדו, ְבַעד יום עבודה רגיל כנהוג במקום  2ובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף השכר שי )א( "

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

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

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

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

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

, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או תוספת בשל עבודה במשמרותתוספת משפחה, תוספת ותק,  לא יובאו בחשבוןואולם 
 קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק. 

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

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

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

 .לחוק 2"תוספת בשל עבודה במשמרות" לא תובא בחשבון לעניין ס' 

, רכיב חדל התשלום -מותנה בתנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה המצב כתשלום ה
מהווה "תוספת". ככזה, גם הוא לא מהווה חלק מהשכר שיובא בחשבון  "תוספת איכות"השכר המכונה 

 לחוק. 2ְלִעְנַין סעיף 

 ₪ 021,4 -לחוק שכר מינימום  2שכרו של אדי שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף 

 שכר יסוד 3,912+ תוספת קבועה המשתלמת לאדי עקב עבודתו , גמול עובד תחזוקה 109=  ₪ 4,021

 -א זכאי לשכר מינימום חלקי כלהלן ו. לפיכך, ה88%מועסק במשרה חלקית, בשיעור של  אדי

 שכר המינימום למשרה מלאה 825,4×  חלקיות המשרה %88=  ₪ 246,4 
 

 , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: 12/2016הסכום שעל המעסיק להוסיף לאדי בתלוש 

 שכר המינימום 4,246 - לחוק 2ְלִעְנַין ס' השכר שהובא בחשבון  021,4=  ₪ 225

 .גתשובה 
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הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, שבחרה ש נֹוְצִרָיה. היא שנים אצל מעסיקּה 4עובדת זה  אדל .30מספר שאלה 
עבודתה  ְגמּול. ישראל חגיעל  היחולו לגביוזכותה לדמי חגים,  ,החלות על המנוחה השבועית

 8ו'(, -ימים )א' 6משתלם לה על בסיס של שעות עבודה. שבוע עבודתה במקום עבודתה הוא בן 
 אדל. מעסיקה של ₪ 38שעות עבודה רגילות בכל יום. בעד כל שעת עבודה רגילה היא מקבלת 

לסכום  ֶההזֵ (, דמי חגים בסכום הסכם מסגרת -על פי צו הרחבה ) ְלַזָּכאּוָתם ְבָכפּוףמשלם לעובדיו, 
 שעות עבודה.  8אותו הם מקבלים בעד יום עבודה רגיל בן 

שעות בכל אחד  8 - שעות רגילות במצטבר 37עבדה  אדל( 28/4/2016 - 24/4/2016בימים א' עד ה' )
 ָדַרׁש, בו חל שביעי של פסח, 29/4/2016-ביום שישי, ה .ה'ביום  שעות 5-ו ,ד'עד  מהימים א'
ֹּאׁשֶ לעבוד.  אדלהמעסיק מ של המעסיק  ִלְדִריָׁשתֹוצייתה  אדל, ּכֹוַרח מתוך ֶאָלא, ְבִחיָרָתּה ִמּתֹוְך ל

 (. בבוקר 6:00בשעה ָהֵחל שעות עבודה ביום חג זה ) 10ועבדה 

לשלם  המעסיקמהו סך כל התשלום הכספי שעל , ָסמּוך ליום החגלא נעדרה מהעבודה  אדלאם 
 ? לעבוד נדרשה, בו (29/4/2016)לה בעד יום זה 

  ₪ 741.00-לא פחות מ .א 

  ₪ 931.00-לא פחות מ .ב

 ₪ 912.00-לא פחות מ .ג

 ₪ 874.00-לא פחות מ .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 גמול עבודה:
 בשעות המנוחה השבועית.כדין עבודה  בשביעי של פסחעבודה דין 

 .₪ 38 - השבועיתְגמּול עבודה במנוחה שעות נוספות ּו ְגמּוללחישוב  ָבִסיס ַהְמַׁשֵמׁש", ָשָכר ָרִגיל"
שעות רגילות )במצטבר( בימים  37עבדה  אדלשעות )תחום שבוע עבודה(.  43שבוע עבודה לא יעלה על 

השעות שעבדה ביום שישי, הן בתחום שבוע העבודה. כלומר, הן  10שעות, מתוך  6א' עד ה'. לפיכך, 
 .העבודה. לפיכך, הן שעות נוספות( חרגו מתחום שבוע השעות השביעית ואילךשעות ) 4שעות רגילות. 

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

 ..".מהשכר הרגיל 1½-לא פחות מ
ישלם לו " - עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן הועסק( לחוק שעות עבודה ומנוחה, 1א())17לפי ס' 

 ..."משכרו הרגיל 1½-ְּבַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ סיקהמע
 

כמות  חישוב תעריף לשעה סוג תשלום
 שעות

סכום 
שכר רגיל  לתשלום

 לשעה
שיעור 
תוספת 
שעות 
 נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
 השבועית

 סה"כ תשלום 
 בעד כל שעה

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
 הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
 בש"ח

 ₪ 342 6 ₪ 57.0 150% 50%  ₪ 38 שעות רגילות 
 ₪ 133 2   ₪ 66.5 175% 50% 25% ₪ 38 2-ו 1ש"נ 
 ₪ 152 2 ₪ 76.0 200% 50% 50% ₪ 38 אילךו 3ש"נ 

 ₪ 627 10 סה"כ גמול עבודה

 דמי חגים:

ֹּא מתוך   עבדה בשביעי של פסח.  אדל, , ֶאָלא מתוך ּכֹוַרחבחירתהֶׁשל
חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג  3עובד לאחר " -)א( בצו ההרחבה 6לפי סעיף 

ימי ראש  2) ימי חג 9יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור , )יום לפני החג ויום אחרי החג(, אלא בהסכמת המעביד
 ".שבועות ויום העצמאות( , חגימי פסח 2ימי סוכות,  2השנה, יום הכיפורים, 

חודשי עבודה. כמו כן, היא לא נעדרה מעבודתה  3-, עובדת בשכר )שעתי(, עובדת אצל המעסיק לא פחות מאדל
 סמוך ליום החג. לפיכך, היא זכאית לתשלום של "דמי חגים" בעבור שביעי של פסח.

לסכום אותו הם זכאים לקבל  ֵזֶההמשלם לעובדיו, כשהם זכאים לדמי חגים, דמי חגים בסכום  אדלשל  מעסיקה
 שעות. 8בעד יום עבודה רגיל בן 

 , נוסף על השכר שקיבלה בעד עבודתה ביום זה.₪ 304זכאית לדמי חגים בסך של  אדללפיכך, 
( 304  =8  ×38 ) 

 

 (, בו נדרשה לעבוד.29/4/2016בעד יום זה ) ₪ 931-שלא יפחת מגמול כספי ל אדלבסך הכל זכאית 
 (גמול עבודה  627+  דמי חגים 304=  ₪ 931 ) 
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ו'(. -ימים )א' 6 בן תושבוע עבוד אצל מעסיקו ובמקום עבודתו. 1/6/2016-אדי התחיל לעבוד ב .31שאלה מספר 
 גמול עבודתו משתלם לו על בסיס שעות עבודה. 

לבקשתו לחל"ת של  ַנֲעָנהלצאת לטיול ארוך במזרח הרחוק, מעסיקו  ִהְׁשּתֹוֵקקלאחר שאדי 
 , אדי יצא לחופשה ללא תשלום. 31/10/2016, ועד יום ב', 1/9/2016חודשיים, והחל ביום ה', 

ַזַכאי , האם אדי ימי סוכות 2-ו ראש השנה, יום הכיפורים ימי 2 -ימי חג  5חלו  10/2016-אם ב
םלתשלום שכר   ? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(ֲעבּורָּ

 .", אלא "בהסכמת המעסיקהאמורים לימי החגלא נעדר סמוך  שאדיֵמַאַחר , כן .א 

 יציאתו לחל"ת., לפני חודשים באותו מקום עבודה 3-פחות משאדי עבד ֵמַאַחר לא,  .ב

 שבתקופת חל"ת לא מתנתקים יחסי העבודה בין העובד ומעסיקו.ֵמַאַחר  כן, .ג

 .10/2016-חג בַזַּכאי לתשלום שכר ֲעבּור ְיֵמי לא  אדי .לא .ד

 פתרון 

  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

הסכם  -העוסק בזכותו של עובד לדמי חגים )צו הרחבה את צו ההרחבה על פי ההלכה הפסוקה, 
יש לפרש כקובע זכאות לכך שעובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים מסגרת( 

 .הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום דמי חגים בגין החג האמור

חייב  המעסיקבפרק הזמן שבו מצוי העובד בחופשה ללא תשלום אין העובד חייב לעבוד ואין 
 בשכר עבודה.

הוא , עקב ימי החג, ו610/201אדי, ששהה בחופשה ללא תשלום, לא הפסיד ימי עבודה בחודש 
 .אינו זכאי לתשלום שכר עבור ימים אלה

 הרחבת ההסבר:

שאינו עובד בחגים, ואינו מקבל תמורה עבורם, שכן עובד נועדו לפצות עובד יומי, דמי החגים 
יומי אינו זכאי לקבל שכר עבור ימים שלא עבד בהם. צו ההרחבה בא להשוות את העובדים 

ע"ע )ארצי( ] היומיים לעובדים החודשיים המקבלים תמורה עבור ימי חג בהם לא עבדו
 [."מ( בע1986ש.א.ש קרל זינגר צפון ) נ'נחום צמח  300360/98

לאור הרציונאל האמור נקבע כי עובד שאינו עובד חודשי אינו זכאי לימי חג "החלים בשבת". 
נקודת המוצא היתה שממילא אותו עובד אינו עובד ביום שבת. בהתאמה, עובד יומי שעובד 

ה', אינו זכאי לדמי חג בעד יום חג שחל ביום שישי. ממילא עובד כאמור  -בקביעות בימים א' 
ד יום עבודה בשל חג שחל ביום שישי. את צו ההרחבה יש לפרש כקובע זכאות לכך לא הפסי

שעובד המפסיד יום עבודה בשל חג מבין תשעת החגים הנקובים בצו ההרחבה, זכאי לתשלום 
ולנטינה נ'  דיאמנט צעצועים בע"מ 21920-02-13)ארצי( "ע ]ע דמי חגים בגין החג האמור

 [.לנטינה זוייבו גינזבורג אינסה, ילנה אונישצ'וק, פרנצב

מעביד נמשכים בעת -יחסי עובד -מעצם מהותה של חופשה ללא תשלום עולים שניים: האחד 
מעביד תוך -אותה חופשה, כי אחרת לא בחופשה היו מדברים, אלא בסיום יחסי עובד

אפשרות חידושם בתנאים מסוימים, כגון עדיפות בקבלה לעבודה או שמירת זכויות העולות 
מעביד ממשיכים -יפות אם יתחדש הקשר תוך זמן מוסכם. מהעובדה שיחסי עובדמרצ

להתקיים בזמן החופשה ללא תשלום, יתרונות למעביד ועיקרן חובת הנאמנות, האיסור 
לפגוע באינטרסים וכל העולה מהחוק לעניין חובת עובד כלפי מעבידו או סייגים להתנהגותו, 

בפרק הזמן שבו מצוי העובד בחופשה ללא  -השני  כגון חובת סודיות ודיני שוחד. הדבר
)ארצי( גבריאל  6-2לה/ דיון] חייב בשכר עבודה המעביד ואין תשלום אין העובד חייב לעבוד

 [.צלאל נ' "אורט" ישראל
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 . שעות עבודהעל בסיס של לו  ִמְׁשַּתֵלם. שכרו 1/7/2015-אדי התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב .32שאלה מספר 
 , בלי שנתן לו הודעה מוקדמת לפיטוריו. ְלַאְלָּתרפיטר אותו המעסיק  7/9/2016-ב

ֵתת , על המעסיק שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמתפיצוי בעד איזו תקופה,  חוק  לפילאדי, לָּ
 הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות?

 ימים. 15 .א 

 ימים. 16 .ב

  ימים. 14 .ג

 ימים. 13 .ד

 פתרון 

 )א(7, ס' 4, ס' 1ס'  -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות:לחוק  1ְלִפי ס' 

  -בחוק זה 

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

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

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

 

 בשכר".-שעות עבודה. ְלִפיָכְך, אדי הוא "עובדשכרו של אדי ִמְׁשַּתֵלם על בסיס של 
 

 אדי פוטר במהלך שנת עבודתו השניה.
 

  -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

 ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:עובד בשכר  " 

 של יום אחד בשל כל חודש עבודה; -במהלך שנת עבודתו הראשונה  (1)   

ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי  14של  -במהלך שנת עבודתו השניה  (2)
 ;עבודה בשנה האמורה

יום אחד בשל כל שני חודשי  ימים, בתוספת של 21של  -במהלך שנת עבודתו השלישית  (3)
 עבודה בשנה האמורה;

 של חודש ימים.  " -לאחר שנת עבודתו השלישית  (4)
 

חודשי עבודה בשנת עבודתו השניה.  2-השלים מעט יותר מ אדי, 7/9/2016-במועד פיטוריו, ב
 ימים, היה על המעסיק 14( לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, נוסף על 3)4ְלִפי ס' 

 .בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורהלתת לו הודעה מוקדמת של יום אחד 
 

שפיטר עובד ולא נתן לו  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, מעסיק )א(7לפי ס' 
הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל 

 .בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת
 

 , שלגביהם לא ניתנה לו הודעה מוקדמת.  ימים 15פיצוי בעד כלומר, על המעסיק לתת לאדי 

                       [15  ( =2  /2  )int  +14 ] 
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ְלִפי  הל יםשולממְדֵמי ְנִסיעֹות (. ה'-א'ימים ) 5שבוע עבודתה של אדל, במקום עבודתה, הוא בן  .33שאלה מספר 
היא נוסעת צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. בכל יום 

 .ְמאּוְרֶגֶנת על חשבון המעסיק ְבַהָסָעהבתחבורה ציבורית. בחזרה מהעבודה היא נוסעת  לעבודה

חופשי קו "-חוזה רבחיר . מלכל כיוון ₪ 12.40 -מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתה לעבודתה 
 17על , אדל עבדה בפו10/2016-ב .₪ 372 -ה ואת מקום עבודת מגוריה הּכֹוֵלל את ֵאזֹור", חודשי
 ימים באותו חודש היו ימי שישי, שבת וחגים, בהם אדל לא עובדת. 14ימים. 

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

 ₪ 210.80 .א 

  ₪ 186.00 .ב

 ₪ 372.00 .ג

 ₪ 192.10 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

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

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

ליום  ₪ 22.60הוא עד  01/02/2016ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום לצו  2ְלִפי ס' 
 עבודה.

החזר ההוצאות לא ישולם למי שנוסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמו. " בצו, 6לפי ס' 
 ."נוסע העובד לכיוון אחד בלבד )לעבודה או ממנה( יהיה ַזַכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל

, ובהתחשב בהוראות לצו ההרחבה 2הנקוב בס' ליום, לפי עור החזר הוצאות הנסיעה המרבי יש
ונוסע לכיוון אחד בלבד בתחבורה ציבורית על חשבון המעסיק  מהעבודהשנוסע לצו, לעובד  6ס' 

ימי עבודה בהם נזקק  17עבור  ₪ 192.10 -(, כלומר ₪ 22.60 / 2 ליום ) ₪ 11.30 -)לעבודה( 
 11.30 × 17=  192.10 יבורית כדי להגיע לעבודתו.לתחבורה צ

 -, תוך שימוש בנסיעות בודדות השל אדל לעבודת יבוריים מביתהמחיר נסיעה באוטובוסים צ
לתחבורה כדי להגיע  הימי עבודה בפועל בהם נזקק 17עבור  ₪ 210.80בכל יום, שהם  ₪ 12.40

 12.40 × 17=  210.80 .הלמקום עבודת

הּכֹוֵלל את ֵאזֹור  "חופשי חודשי"קו -רב ה, תוך שימוש בחוזהתמקום עבודביתה למחיר נסיעה מ
 .10/2016בחודש  ₪ 372 - הואת מקום עבודת המגורי

 : 10/2016לפיכך, סכום דמי הנסיעות המינימלי שעל המעסיק לשלם לאדל ְּבִגין חודש 

 min( נסיעות בודדות 210.80; חופשי חודשיקו -חוזה רב 372;  תקרה  192.10= )  ₪ 192.10
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 יה ועלעל. 1/3/2006-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל מלאה,במשרה  תעובד, אדל .34שאלה מספר 
המעסיק משלם דמי הבראה ַחלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִבְדַבר תשלום דמי הבראה.  המעסיק

דמי הבראה בעד התקופה שמיום  אדלמקבלת  9/2016פעם בשנה, בתלוש שכר ספטמבר. בתלוש 
 . 30/9/2016ועד  1/10/2015

מחיר שהתה בחופשה ללא תשלום, ואם  אדל 31/7/2016( כולל)ועד  1/7/2016-אם בתקופה שמ
 ?9/2016 בתלוש לה, לפי צו ההרחבה, מהו סכום דמי ההבראה ַהַמִגיַע ₪ 378יום הבראה הוא 

  ₪ 2,614.50 .א 

  ₪ 2,866.50 .ב
  ₪ 2,772.00 .ג

 ₪ 2,425.50 .ד

 פתרון 

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

 הפתרון הסבר

 

 א

 

 

 

 

 .30/9/2016ועד  1/10/2015-דמי הבראה בעד התקופה שמ הקיבל אדל 9/2016בתלוש 

(, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 29/2/2016ועד  1/10/2015-החודשים הראשונים )מ 5
 (.29/2/2016-ומסתיימת ב 1/3/2015-)שהתחילה ב אדלשל  10-משנת העבודה ה

 ימי הבראה. 7יש לשלם לעובד  10-ְבֶׁשל שנת העבודה ה
 

(, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 30/9/2016ועד  1/3/2016-החודשים האחרונים )מ 7
 (.28/2/2017-ומסתיימת ב 1/3/2016-)שהתחילה ב אדלשל  11-משנת העבודה ה

 ימי הבראה. 8לעובד יש לשלם  11-ְבֶׁשל שנת העבודה ה

 ה בחופשה ללא תשלום.תשה אדל 31/7/2016ועד  1/7/2016-בתקופה שמ

  -בצו ההרחבה  6לפי ס' 

וכל העדרות  לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב העדרות בשל חופשה ללא תשלום"
למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות . אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד

 .  "נין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת חופשת לידה עפ"י חוקלע

 
 החישוב: 

 תעריף 378( × ימי הבראה 7 × חודשים 5 / 12 + ימי הבראה 8 × (7 - חודש חל"ת 1) / 12) = ₪ 2,614.50
 

 

 .אתשובה 
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 (, מתוך שעון הנוכחות:1/6/2016' )ד, ביום אדל להלן רישום שעות עבודה של .35שאלה מספר 
 

 3יציאה  3כניסה  2יציאה  2כניסה  1יציאה  1כניסה 

1/6/2016 07:39 09:47 10:24 14:12 14:25 17:52 

לא  ות. זמן ההפסקותלהפסק היצא אדל 14:25-ל 14:12ובין השעות  10:24-ל 09:47בין השעות 
 נחשב כחלק משעות העבודה.

 .(שעות ְוֶחְלֵקישעות )ביום זה? שימו לב! יש לחשב ֶשֶבר ֶעְשרֹוִני  העבד אדלכמה שעות עבודה 

 שעות  8.83 .א 
 שעות  10.22 .ב

 שעות 9.23 .ג

 שעות 9.38 .ד

 פתרון 

 .20, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

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

. זמן ההפסקות לא נחשב להפסקות היצא אדל 14:25-ל 14:12ובין השעות  10:24-ל 9:47בין השעות 
  .כחלק משעות העבודה

 - החישוב

 9+  47/60 - 7 - 39/60=  2.13  -( שעות וחלקי שעות) 1ליציאה  1הזמן שחלף מכניסה 

 14+  12/60 - 10 - 24/60=  3.80  -( שעות וחלקי שעות) 2ליציאה  2הזמן שחלף מכניסה 

 17+  6052/ - 14 - 6025/=    45.3  -( שעות וחלקי שעות) 3ליציאה  3הזמן שחלף מכניסה 

 13.2+  80.3+  45.3=  38.9 -( שעות וחלקי שעות) ביום זה העבד אדלש סה"כ שעות

 .דתשובה 
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 .36שאלה מספר 

 

עבודתה, במקום לכל שעה רגילה. שבוע  ₪ 98 -שכרה של אדל משתלם לה על בסיס שעות עבודה 
, במחצית כל יוםשעות עבודה. ב 8 -ו'(. תחום יום עבודה רגיל שלה -ימים )א' 6עבודתה, הוא בן 

 תרשאיאדל  ,בעת ההפסקה. דקות 45משך העבודה למנוחה ולסעודה ל יום העבודה, מופסקת
 ת. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. א עובדיה הלצאת מהמקום שב

 :20/5/2016-והסתיים ב 15/5/2016-בשבוע שהחל בלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של אדל, 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום
15/5/2016 16/5/2016 17/5/2016 18/5/2016 19/5/2016 20/5/2016 

 06:15 04:30 03:30 04:15 03:45 03:30 כניסה

 15:45 16:00 09:15 14:00 13:00 12:00 יציאה

 בשבוע זה? הבעד שעות עבודת אדלהשכר שיש לשלם למהו 

  ₪ 5,071.50-מ לא פחות .א 

  ₪ 5,083.75-מ לא פחות .ב

  ₪ 5,040.88-מ לא פחות .ג

  ₪ 5,157.25-מ לא פחות .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

, ובעת ההפסקה רשאית היתה אדל לצאת דקות 45ֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה 
לחוק שעות עבודה ומנוחה(  כשאינו מחשיב את  20מהמקום שבו היא עובדת, נוהג המעסיק כדין )ְלִפי ס' 

 זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

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

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -"עבודת לילה" )שפירושה  העבד אדל' ד-ו , ב''אבימים 
 ., היה יום שלפני המנוחה השבועיתה(. יום ו', בו עבד06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג שהעובד אינו עובד בו, " -)ב( לחוק 2לפי ס' 
 ."בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה

 דרך חישוב סה"כ השעות מכניסה עד יציאה ביום עבודה:
 / דקת כניסה ( + שעת כניסה 60)  -ת יציאה שע -/ דקת יציאה (  60= ) סה"כ שעות 

 15+  45/  60 - 6 - 15/  60=  9.5      -דוגמת חישוב סה"כ שעות מכניסה עד יציאה ביום ו' 

 :בשבוע זה הבעד שעות עבודת אדלהשכר שיש לשלם ל חישוב

 

 .בתשובה 
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. שכרה משתלם על בסיס ימי עבודה. שבוע עבודתה הוא מעסיקהעובדת עבודה ְמֵלָאה אצל  אדל .37שאלה מספר 
. זכותה לדמי מחלה ִנְקַבַעת לפי חוק ₪ 243(. בעד כל יום עבודה היא מקבלת ה'-ימים )א' 5בן 

 ימים. 85( עומדת על "תקופת הזכאות המקסימלית"דמי מחלה. תקופת המחלה ַהְצבּוָרה שלה )

להיות תלוי כה אותו , שהפאביהנעדרה מעבודתה בשל מחלת  לאד ,(5/1/2016) ג'ָהֵחל ְביֹום 
מתגורר  ,ןאלמ ,ב(. האבמועד למעסיקנמסרה הודעה יום )-לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום

, אדלשל  הזוג ןבהיתה זו הפעם הראשונה בה נעדרה עקב מחלת הורה.  הפרטית. ובדירת לבדו
 (11/1/2016' )בחזרה לעבודה ביום  אדל באותם ימים. ועובד במשרה מלאה, לא נעדר מעבודת

 10/1/2016( כוללועד ) 5/1/2016-, לפיו אביה היה חולה מַּכִדין האישור מחל סיקומסרה למע
 .(, והצהרה חתומה כנדרש בתקנותיום-לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יוםוהיה, באותם ימים, תלוי )

 ?1/2016בתלוש  אדללשלם ל המעסיק, סך דמי המחלה שעל הרלוונטי חוקהמהו, לפי 

  ₪ 729 .א 

 ₪ 972 .ב

  ₪ 486 .ג
 ₪ 1,215 .ד

 פתרון 

  .5, ס' 4, ס' 2ס'  -חוק דמי מחלה  סעיפים רלוונטיים
 (.הורהחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת 

 (.הורהתקנות דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת 

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

  -( הורהלחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת  1לפי סעיף 
 -שלו או של בן זוגו )להלן  ההורהבשנה של היעדרות בשל מחלת  ימים ששהעובד זכאי לזקוף עד  )א( "

 שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר מעבודתוההורה(, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד 
 מכוח זכאותו לפי חוק זה.

בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן )א(, זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי  )ב(   
סעיף קטן; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות  ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו

 " ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.

עזרת הזולת בביצוע פעולות ם בהם היה חולה ונזקק לימי 6בגין  ת הורהאישור מחל מעסיקמסרה ל אדל
 .נעדר מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה שלאהינו עובד  הבן זוג יום.-יום

  משתלם על בסיס של ימי עבודה. לפיכך, היא "עובד בשכר". אדלגמול עבודתה של 

או באותו מקום  מעסיק"לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו  -( לחוק דמי מחלה 2)ב()2לפי ס' 
 בועית וחגים".תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה ש -עבודה 

  -)א( לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

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

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

 מחצית דמי מחלה; " -השני והשלישי להעדרו כאמור (   בעד הימים 2)

    ימים. 85עומדת על  אדללפי נתוני השאלה, תקופת המחלה ַהְצבּוָרה של 

 לא זקפה ימי היעדרות, בשל מחלת הורה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלה. אדלעד היעדרות זו, 

זכאית לקבל בעד כל יום עבודה בתקופת  אדלשכר העבודה שהיתה  ְליֹום  ₪ 243 דמי מחלה לפי החוק:
 .זכאותה לדמי מחלה אילו המשיכה בעבודה

 

 .גתשובה 
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. שכר עבודתה השתלם לה על בסיס של חודש. 1/4/2014-אדל התחילה לעבוד אצל מעסיקה ב .38שאלה מספר 
להפריש  המעסיקהתחיל  1/10/2014-ב. צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובהעל הצדדים חל 

. על הצדדיםָחל  ֲאֶׁשר, לקרן פנסיה מקיפה, מכוח צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה העבור
 . היה שכר היסוד ששולם לאדל, שהיה בגובה השכר הממוצע במשקבקרן הפנסיה ַטח ּוֶׁשבהשכר 

ף  לא וז תוספתבכל חודש. בגין  ₪ 179בסך  תוספת ותקלאדל  מהשכר היסוד, שול ַעל ְּבנֹוסָּ
 הפריש המעסיק לקרן פנסיה.

בגובה ) ₪ 9,464 עמד על ,בקרן הפנסיה ַהְמבּוָטח היסוד שלה, . שכרפוטרה אדל 30/6/2016-ב
  .₪ 179 -( לעיל השהוזכר)שלא היתה מבוטחת בקרן הפנסיה  תוספת הותק, .(השכר הממוצע במשק

 .₪ 11,984 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפנסיה הפיצוייםבמרכיב  (כולל רווחים) הסכום שנצבר

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

 ₪ 9,713 .א 

 ₪ 6,365 .ב

 ₪ 9,772 .ג

 ₪ 9,369 .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

 

 ג

 

 

 

 

 

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

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

שהיה בכל תקופת העבודה בגובה  ,לאדל שכר היסוד ששולם, בוסס על בחודש ₪ 9,464 -שכר המבוטח ה
 .השכר הממוצע במשק

חודשים(.  27) רבעו שנתיים. כלומר, 30/6/2016-ב הועד שפוטר 1/4/2014-מ האצל מעסיק העבד אדל
 ם.לקבל פיצויי פיטורי תזכאיא יה, הופוטר האצל מעסיקברציפות לפחות שנה אחת  האחר שעבדמ

  - תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(ל (א)1לפי תקנה 
, הותק כלומר, תוספת .נכללת ברכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין תקנות אלה "תוספת ותק"

שכר העבודה  שיש להביאו בחשבוןמהווה חלק משכר העבודה ששולמה לאדל, בחודש,  ₪ 179בסך 
 לא הפריש המעסיק לקרן פנסיה. תוספת זובגין לעניין תקנות אלה. 

  -הנ"ל )ד( בצו ההרחבה 6שיעורי ההפרשות מהשכר ַהְמבּוָטח היו בהתאם לטבלה שבסעיף 
 סה"כ לפיצויים הפרשות עובד הפרשות מעביד החל ביום... ואילך

1.1.2014 6.00% 5.50% 6.00% 17.50% 
1.7.2016 6.25% 5.75% 6.00% 18.00% 

תשלומי . לפיכך, 6%, עמד על 1/1/2014-שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, החל ב
לאדל, בגין מפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום , 1/10/2014-החל מ ,המעסיק לקרן הפנסיה

 ( 6%/  8.33333%=  72% )                  .בגינם נעשתה ההפרשההשכר והתקופה 
 (:יםומעוגל יםמקורבסכומים החישוב )

 לענין שכר המ חלק  ,  המהווה תוספת  הותק בגין   .1
 179×  חודשים 27/  12=  ₪   403 ..........על המעסיק להשלים , חישוב פיצויי פיטורים 

  כספים שולמו לא   בהם  חודשים  ראשונים,  6בגין  .2
 9,464×   חודשים  6/  12×  100%=  ₪ 4,732 , יש להשלים ...........בגין שכר היסודהפנסיה, לקרן  

 ( 100% - 72%השלמה =  28% )                           בהם שולמו כספים  ,1/10/2014-מחודשים,  21בגין  .3
 464,9×   חודשים 21/  12×  %28=  ₪ 637,4 להשלים ..........., יש בגין שכר היסודלקרן הפנסיה,  

 ₪ 772,9 ....... (סכום מקורב ומעוגל) סה"כ על המעסיק להשלים לאדל
 

 .גתשובה 
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 ביטוח לאומי
  

 
 
 

 :הבאים ֵמַהְסכּוִמים הּוְרַּכב, 28של אדי, עובד שכיר בן  12/2016 תלוש .39שאלה מספר 
 ₪ 4,126 .............................................................................................     .  שכר יסוד1
 ₪ 2,387 ........................................................................................... .  דמי חופשה2
 ₪ 362 ........... ְּכהֹוָצָאהלאדי  ַּתרּוֶׁשההמעסיק לכיסוי הוצאות לינה בארץ מ.  תשלום 3

 קיבל 2016מיוחד. בשנת  במוסד ,לחלוטין אביו, המשותקבעד החזקת אדי משלם בכל חודש 
 , מס הכנסה.2016עקב הזיכוי האמור, לא נוכה משכרו, בכל שנת  בשל תשלום זה.זיכוי ממס 

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

 ₪ 6,875 .א 

  ₪ 0 .ב

 ₪ 4,126 .ג

  ₪ 6,513 .ד

 פתרון 

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

 .2תק'  - )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי 

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

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

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

 מס הכנסה..."

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

מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו השתכרות או ריווח  "
לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרבֹות תשלומים ְבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת 
ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש 

ֵבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף,  -או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל  ברכב
 ֵ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)9מס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף ביטוח מהכנסת עובד הפטורה מ

 לפקודה.

ה לו ַתרּוֶשה ,לכיסוי הוצאות לינה בארץ שניתן לאדי ממעסיקו, תשלוםה אָּ לא מהווה , ְכהֹוצָּ
 ( לפקודה.2)2הכנסה בידיו לפי ס' 

( מהווים הכנסה לפי ס' חופשהודמי של אדי )שכר יסוד  12/2016שאר הסכומים שנכללו בתלוש 
 מדמי ביטוח.פטורים ( לפקודה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שהם 2)2

(, וכמו הזיכוי שהותר לאדי בשל נקודות זיכוי) 36-ו 34למען הסר ספק, זיכויים, כמו אלה הניתנים מכוח ס' ]
. לאותה שנה ההכנסה שעליו לשלם מסכנגד כל אלה זיכויי מס המובאים בחשבון  ,החזקת אביו במוסד מיוחד

 [כלומר, הם מופחתים מהמס שעליו לשלם, אך לא מהכנסתו. הם אינם משפיעים על שכרו לענין דמי ביטוח.

         -של אדי  12/2016סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
 שכר יסוד 4,126+  דמי חופשה  2,387=  ₪ 6,513

לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות " -הלאומי לחוק הביטוח )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) 12/2016בחודש שכרו של אדי שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

 min( ההכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  5136,= )  ₪ 5136,

 .דתשובה 
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התחילה לעבוד אצל מעסיקה,  1/9/2015-היתה עקרת בית. ב, 30-אדל, בת ה 31/8/2015עד  .40שאלה מספר 
 לה הודעה מוקדמת לפיטוריה. נהתינשבלי  אז פוטרה ,31/7/2016( כוללאצלו עבדה ברציפות עד )

ְבַעד תקופת הודעה  ,"פיצוי ְבֶׁשל ִאי ַמָּתן הֹוָדָעה מוקדמת" המעסיקשילם לה עם פיטוריה, 
 ימים, ְּכחֹוָבתֹו על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות.  11מוקדמת של 

 אדל התייצבה בשירות התעסוקה ומאז היא מובטלת. 1/9/2016-ב

את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה? )בחר/י את המשפט  השלימה אדלהאם 
ִאים(  הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהּבָּ

 תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה.השלימה את לא אדל  .לא .א 

 כן, ובלבד ששולמו בעדה דמי ביטוח לאומי בחודשים בהם הוכרה כעקרת בית. .ב

 .מאחר שלא עבדה בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, לא .ג
 אדל השלימה את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה. .כן .ד

 פתרון  

תשלום לעובד שפוטר ללא הודעה מוקדמת בעד תקופה  -הנחיות המוסד לביטוח לאומי  סעיפים רלוונטיים
 .שנקבעה בחוק

 .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

עב"ל ו 123/07ל "עב -ובהתאם להלכה שנפסקה בבית הדין הארצי לעבודה לביטוח לאומי  )לפי הנחיות המוסד 
מוקדמת הקבוע  מתן הודעה-כל תשלום בגין אי(, וצבי קרויטרו המוסד לביטוח לאומי נ' יהודה זפרני 840/06

תשלום  עבודה לכל דבר ועניין ותחול חובת ייחשב כתקופת בחוק הודעה מוקדמת לפיטורין ולהתפטרות,
 דמי ביטוח בגין תשלום זה.

את התשלום יש  .102בטופס  מוקדמת כאמור, יש לדווחמתן הודעה -בשל איעל תשלום זה, ששולם 
התקופה שבה העובד  שולם, גם אם בפועל שולם במועד מוקדם או מאוחר יותר. ְלַיֵחס לחודש שבעדו

בודה, גם אם העובד לא עבד בתקופה לתשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת תוכר כתקופת ע היה זכאי
 זו.

על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים שולם הפיצוי ) , בעדםימי ההודעה המוקדמת 11יש למנות את כלומר, 
  לדמי אבטלה. ה של אדלכחלק מתקופת האכשרה לעניין זכאות (,ולהתפטרות

, בו נמנו 2016חס לחודש אוגוסט האמור ייופיצוי (, ה31/7/2016-ב) 2016מאחר שפוטרה בתום חודש יולי 
 ימי ההודעה המוקדמת שלא ניתנו לאדל, ובעדם הוא שולם.

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

 ". 1לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

, הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה למבוטח שנולד בחודש מאי 1לפי חלק ב' בלוח א'
 .67גיל  -ואילך  1942

שנה, והיא טרם הגיעה לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה,  20, מלאו זה מכבר 30-לאדל, בת ה
 .1א'בחלק ב' בלוח 

לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית " , לחוק הביטוח הלאומי )א(161ְלִפי סעיף 
חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך  12היא 

 ". החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18

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

 דצמ' נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני מאי אפר' מרץ פבר' ינו' 

2015         x x x x 

2016 x x x x x x x x     

דמי ביטוח  אדלהחודשים בתכוף לתאריך הקובע, שולמו עבור  18חודשים קלנדריים, בתוך  12כלומר, 
 אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש.

 .את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה מההשלי אדללפיכך, 
 

 .דתשובה 
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  :הבאים ֵמָהְרִכיִבים הּוְרַּכבשלו  8/2016 תלוש. היחיד עובד כשכיר אצל מעסיקו, 17-אדי, בן ה .41שאלה מספר 
 ₪ 6,018 ................................................................................... . שכר יסוד1 

 ₪ 374 ................ (לעבודה וממנההשתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה . דמי נסיעות )2

על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך
 ? של אדי 8/2016 ְּבִגין שכר ,ומעסיק

  ₪ 249.44 .א 

  ₪ 28.44 .ב

  ₪ 533.85 .ג

  ₪ 36.00 .ד
 פתרון 

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

 .15, 14ס'  - בריאות ממלכתיחוק ביטוח 

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

 טבלאות הביטוח הלאומי

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 ".שנה 18מי שטרם מלאו לו "על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  הנמנ יאד
 

         -של אדי  8/2016סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
 שכר יסוד 6,018+  דמי נסיעות  374=  ₪ 6,392

 השכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכנסה המרבית לענין דמי ביטוח.

 (:השכר החייב בדמי ביטוח)שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  אדישל  ושכר

 min( ההכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  392,6= )  ₪ 392,6

 :אדישל  ודמי הביטוח שינוכו משכר

 הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  0.00%=   ₪ 0.00 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   6,392 - המופחת ד.ב. בשיעור  5,678× )  %0.00=   ₪ 00.0 

 0.00 ₪  
 

 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק:

 הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  0.38%=   ₪ 21.58 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   6,392 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,678× )  %02.2=   ₪ 42.14 

 36.00 ₪  
 

למוסד לביטוח לאומי, ְבִגין שכר  שיועברוסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 
 ₪ 36.00:      אדישל  20168/

 
 

 .דתשובה 
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 אצל כל אחד מהם: השל 9/2016אצל שני מעסיקים. שכר  הכשכיר ת, עובד31-ה ת, באדל .42שאלה מספר 
 . ₪ 4,232 - .  מעסיק עיקרי 1

 .₪ 4,029  - ִמְׁשִני.  מעסיק 2

 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך ,תיאום דמי ביטוח התעש אדלאם 
 ? 9/2016 ְּבִגין שכר ,העל ידי שני מעסיקי יועברו למוסד לביטוח לאומיש

  ₪ 898.31 .א 

  ₪ 916.60 .ב

  ₪ 574.14 .ג

  ₪ 793.69 .ד

 פתרון 

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

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

 .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

 טבלאות הביטוח הלאומי

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

עובדים "תושבי ישראל" שמלאו על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  יתנמנ אדל
 שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". 18להם 

 

 : ההשכר החייב ִבְדֵמי ביטוח אצל שני מעסיקי. סך ה תיאום דמי ביטוחתעש אדל

 min[  ההכנסה ַהְמַרִבית לתשלום ד.ב.  43,240( ;  4,232+  4,029= ] )  ₪ 8,261   
 

 :(חלק עובד) 6/2019 ביחד, בגין שכר המעסיקישני אצל  הדמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה משכר סך

 678,5 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.50 + ( 261,8 - 678,5 ) × מלאעור ד.ב. בשי  %12.00=  ₪ 69.508
 

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

 מעבידו..."
 

 מעסיק עיקרי:

 השכר החייב ִבְדֵמי ביטוח: 

 min(  ההכנסה ַהְמַרִבית לתשלום ד.ב. 43,240;  4,232= )  ₪ 4,232   
 

 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק העיקרי:

 232,4 × מופחת יעורד"ב בש  %3.45=  ₪ 146.00
 

 מעסיק משני:

 השכר החייב ִבְדֵמי ביטוח: 

 min(  ַהְמַרִבית לתשלום ד.ב.ההכנסה  43,240;  4,029= )  ₪ 4,029   
 

 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק המשני:

 029,4 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 139.00
 

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
 : אדלשל  9/2016, ְבִגין שכר המעסיקי

69.793 ₪   =.00139  +.00146  +69.508 
 

 .דתשובה 
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 15במשך  ַהִּתְפקּודשל כושר  ָמֵלאאובדן  . עקב התאונה נגרם להאדל נפגעה בתאונה בביתה .43שאלה מספר 
לפי חוק דמי מחלה ולפי חוזה  .ונעדרה מעבודתה למיטתהְרתּוָקה ימים. באותם ימים היתה 

 ממעסיקה דמי מחלה בעד כל אותם ימים., היא זכאית לקבל העבודה שלה

האם אדל זכאית לדמי תאונה, לפי פרק ביטוח נפגעי תאונות בחוק הביטוח הלאומי, בעד 
בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין דמי מחלה? )תשלום ל תא זכאיישבה הזו  תקופה

 (המשפטים הבאים

 באותם ימים. למעשה בעבודה כלשהי הלא עסקכן, ובלבד ש .א 

 על פי חוק דמי מחלה.שהיא זכאית להם מחלה הלא, אלא אם כן תוותר על דמי  .ב

 דמי תאונה לפי חוק.לכן. זכותה של אדל לדמי מחלה לא פוגעת בזכותה  .ג

 .מחלההדמי תשלום התקופה שבה היא זכאית לדמי תאונה בעד ל תזכאילא. אדל לא  .ד

 פתרון 

 .ביטוח נפגעי תאונותפרק ו':  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

מבוטח הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק, למעט פקודת " - הביטוח הלאומילחוק  155לפי ס' 
או הסדר קיבוצי אחר, תקנון של קופת גמל, חוזה  180הנזיקין, הסכם קיבוצי כמשמעותו בסעיף 

כושר לעבודה או לתפקוד מטעמי -או פנסיה, בעד תקופת אי ביטוחעבודה או תקנון של קרן 
 ."פה שבה הוא זכאי לתשלום כאמורבריאות, לא יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה לגבי התקו

זכאית לקבל ממעסיקה דמי מחלה בעד כל  אדללפי חוק דמי מחלה ולפי חוזה העבודה שלה, 
 בהם נעדרה מעבודתה עקב התאונה. אותם ימים

 . מחלההדמי לתשלום  תזכאי יאהתקופה שבה ה בעד לדמי תאונה תלא זכאי היאלפיכך, 

 .דתשובה 
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 3/8/2016-שנים. שכרו משתלם לו על בסיס שעות עבודה. ב 6אדי עובד אצל מעסיקו היחיד זה  .44שאלה מספר 
, במהלך שירות המילואים, 8/8/2016ימים רצופים. ביום שני,  10יצא לשירות מילואים, למשך 

 שעות. 6הגיע למקום העבודה ועבד במשך 

 :ן המשפטים הבאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבי

השכר שישולם לאדי בעד אותן המוסד לביטוח לאומי ינכה מתגמול המילואים את  .א 
 שעות עבודה.

, רשאי המוסד םאדי איבד את זכותו לתגמול מילואים בעד אותו היום; ואם כבר שול .ב
 בכל דרך בה גובים חוב אזרחי. ולביטוח לאומי לגבות

 .יוםהבעד אותו  ְלַרבֹות ,לתגמול מילואים מלא אדי זכאי .ג

 אדי זכאי לתגמול מילואים בשיעור המזערי בלבד, בעד אותו היום. .ד
 פתרון 

 )א(271ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

מי שמשרת כחוק במילואים, ישולם לו תגמול בשיעור  " -)א( לחוק הביטוח הלאומי 271ְלִפי ס' 
, בעד ימי שירותו במילואים כמפורט להלן, לפי העניין, אף אם הכנסתו לא 272האמור בסעיף 

 פחתה מחמת שירותו כאמור ".

 .יוםהבעד אותו  , לרבותישולם לאדי תגמול מילואים מלא כלומר,

 .גתשובה 
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 שלו כלל את התשלומים הבאים: 7/2016תלוש אצל מעסיקו.  1/2/2016-אדי התחיל לעבוד ב .45שאלה מספר 
 ₪ 5,609 ......................................................................................... שכר יסוד . 1
 ₪ 276 ......................................................................................... מתנה לחג . 2
 ₪ 972 ..................................................................................  פעמי-מענק חד. 3
  ₪ 1,040 ............................................................... ( 5/2016. הפרשים )בעד חודש 4

 ? 7/2016תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  ְלִעְנַיןמהי הכנסתו של אדי 

  ₪ 5,817 .א 
  ₪ 6,047 .ב

  ₪ 6,857 .ג

  ₪ 5,713 .ד

 פתרון 

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

 , לוח י"א.348ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

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

שכרו הרגיל של אדי בעד חודש ייראו כ 7/2016שקיבל בתלוש  ₪ 1,040כלומר, ההפרשים בסך 
5/2016.  

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

 המעביד וְלַמֵעט הפרשים".

ְבנֹוָסף  אדילן שנית( מתנה לחג 276+ פעמי -מענק חד 972) ₪ 1,248 בסך השכרְלִפי התקנה שלעיל, 
 ".תשלום נוסף" הוא לשכרו החודשי הרגיל,

 לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה: 5ְלִפי תקנה 
יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום )להלן שכר או יותר או  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 

שבו שולם, יחולק במספר שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש 
חודשי העבודה הקודמים(, והסכום  -החודשים שבהם עבד העובד אצל אותו מעביד )להלן 

המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל ְבַעד כל אחד מחודשי העבודה 
 הקודמים".

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

 משכר המינימום. 25.87%הוא  7/2016-שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל אדי ב
 התשלום הנוסף 1,248/  שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום  4,825=  25.87%

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

אדי עבד אצל מעסיקו פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולם "התשלום הנוסף". 
 -ד אצל אותו מעביד )להלן "התשלום הנוסף" יחולק במספר החודשים שבהם אדי עבלפיכך, 

חודשי העבודה הקודמים(, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל 
 .ְבַעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים

 20167/שכר חודשי רגיל בחודש  609,5+ ( תשלום נוסף 481,2/  חודשי העבודה הקודמים 6) =  ₪ 817,5

"לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות  -הלאומי )א( לחוק הביטוח 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 ביטוחהסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א )
 [.5(, כפול ₪ 8,648סיסי" )מחושב לפי "הסכום הבלחודש ]

 20167/-הכנסתו של אדי לענין תשלום דמי ביטוח ב ₪ 817,5<  הכנסה ְמַרִבית לענין דמי ביטוח 43,240

 .₪ 817,5 - 20167/הכנסתו של אדי ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש 

 .אתשובה 
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 .46שאלה מספר 

 

שנים ִבְרִציפּות, קיבלה אישור מרופא נשים מומחה כי  9אדל, העובדת אצל מעסיקה היחיד זה 
 .1/8/2016-ימים רצופים, ָהֵחל ב 30ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה, ְלצֹוֶרְך ְׁשִמיַרת ֵהָריֹון, למשך 

 :1/8/2016-חודשים שקדמו לעד השכרה של אדל, החייב בדמי ביטוח, ב

 7/2016 6/2016 5/2016 4/2016 3/2016 2/2016 חודש
 ₪ 8,439 ₪ 8,251 ₪ 9,053 ₪ 8,651 ₪ 8103 ₪ 8,395 שכר חייב בד.ב.

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

 סכום הגמלה לשמירת הריון שאדל זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?מהו 

  ₪ 8,482 .א 
  ₪ 8,581 .ב

  ₪ 8,757 .ג

  ₪ 6,436 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

 .₪ 291.90לכל יום, כלומר  30-( מחולק ב₪ 8,757לחישוב קצבאות לחודש ) 1סכום בסיסי  .1

מי ביטוח( ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה ֵעֶקב שמירת שכרה של האישה )החייב בד .2
 .90-ההיריון, מחולק ב

 9,053+  8,251+  8,439=  ₪ 25,743 :  1/8/2016-שכרה החייב של אדל ברבע השנה שקדם ל

 743,25/  90=  ₪ 286.03  :  90-חלוקת השכר החייב האמור ב

 שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום:

 min( [  התקרה 291.90; 286.03= ]  ₪ 286.03

 סכום הגמלה לשמירת הריון שאדל זכאית לקבל:

  ₪ 286.03×  ימי שמירת הריון 30=  ₪ 581,8

 .ב תשובה
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 1/5/2016-, עד שילדה בת בריאה ויצאה ב, בחצי משרהשנים 3אדל עבדה אצל מעסיקה היחיד  .47שאלה מספר 
, 4/2016, עד חודש שבועות. משכורתה אצל מעסיקּה 26( בת "חופשת לידה") לתקופת לידה והורות

 .29/10/2016-אדל צפויה לחזור לעבודה רגילה ב .בכל חודש ₪ 4,296 -היתה קבועה 

 בעד על המעסיק לשלם בעד אדל,מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות ש
הסתיים תשלום גמלת דמי הלידה מהמוסד חל המועד בו  6/8/2016-, אם ב9/2016חודש 

 ?לביטוח לאומי

 ₪ 317.00 .א 

  ₪ 298.57 .ב
 ₪ 0.00 .ג

  ₪ 282.25 .ד

 פתרון 

 .תשלום דמי ביטוח לעובדות השוהות בחופשה ללא תשלום -הנחיות המוסד לביטוח לאומי  סעיפים רלוונטיים
 .6(, תק' 3)1תק'  -תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח( 

 .1תק'  -תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות( 
 שיעור דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לעובד בחל"ת. - טבלאות הביטוח הלאומי

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, תקופת הלידה וההורות )חופשת הלידה(, בגינה אין העובדת זכאית 
 .חופשה ללא תשלוםלדמי לידה, תיחשב, לעניין חוק הביטוח הלאומי, כ

 אומי.תחל מהמועד בו מסתיים תשלום גמלת דמי הלידה מהמוסד לביטוח לתקופת החל"ת האמורה 
 - תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(ל 6ְלִפי תקנה 

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

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

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

 לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור. המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו )ג( 
)ג( לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלום דמי הביטוח כאמור בתקנת 342הוראות סעיף  )ד( 

 " משנה )א(.
 :(לפי השיעורים המופחתים) של לוח י' לחוק 10-ו 9, 8, 6, 5, 3, 1נקוב בפרטים השיעור דמי הביטוח 

 זו"ש %1.52+  סיעוד %0.05+  נכות %0.37+  נ.תאונות %0.02+  אמהות %0.15+  ילדים %1.32+  אבטלה %0.04=  %3.47

  .₪ 4,825 - סכום השווה לשכר מינימום של החודש: של לוח י"א לחוק 1לפי פרט לחודש, ההכנסה המזערית 
 :תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות(ל 1לפי תקנה 

מעביד החייב לשלם דמי ביטוח בריאות בעד עובד, עובד החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות בעד  )א( "
עצמו ועובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות, ישלמו על אותו חלק מההכנסה שאינה 

 -זה, "סכום מופחת"  ; לענין%3.1עולה על הסכום המופחת, דמי ביטוח בריאות בשיעור 
 .1999-לצו הביטוח הלאומי )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח(, תשנ"ט 1כמשמעותו בסעיף 

( 3)1הוראות תקנת משנה )א( לא יחולו לגבי עובד בחופשה ללא תשלום, כמשמעותו בתקנה  )ב( 
 "  .1971-לתקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(, תשל"א

על אף האמור , )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי ( 3)1לפי תקנה 
עובד בחופשה ללא ", ישלם עובד בעצמו את דמי הביטוח אם הוא הביטוח הלאומי )ב( לחוק342בסעיף 

תשלום תקופה קלנדרית העולה על שני חדשים תמימים רצופים, אם באותה תקופה אינו עובד אצל 
 ".מעביד אחר ואינו עובד עצמאי

תום תשלום גמלת דמי הלידה חלה שלאחר הראשונים  הקלנדריים המלאים בעד החודשיים לפיכך,
מכל ששילם כאמור לקזז את סכום דמי הביטוח  רשאיהמעסיק  חובת תשלום דמי הביטוח על המעסיק.

 סכום שיגיע ממנו לאדל.
ועליה להסדיר את התשלום במחלקת  אדלבעד התקופה שלאחר החודשיים הראשונים, תחול חובת התשלום על 

  גביה ממעסיקים בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה.
מהמוסד לביטוח חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה  אדללא תחול על למען הסר ספק, 

 (.אפילו ליום אחד)שבמהלכו חזרה לעבודה  או בעד חודשלאומי 
 לפי טבלאות הביטוח הלאומי, ל"תשישולמו בעד עובד בח( 3.47%+  3.10%=  6.57%)דמי ביטוח  -לסיכום 

 שכר המינימום עפ"י חוק שכר מינימום×  6.57%   (: בעבודה ופש"ריעה גמבוטח לכל ענפי הביטוח, למעט פ)

ְּבַעד  למוסד לביטוח לאומישולמו שיסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות לפיכך, 
 שכר המינימום על פי חוק שכר מינימום 4,825×  %6.57=  ₪ 317.00 :9/2016חודש אדל, בעד 

 .אתשובה 
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 ימי מילואים. 18-יצא ל 3/11/2016-שנים. ב 5עובד אצל מעסיקו היחיד זה  אדי .48שאלה מספר 

 :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-ל החודשים שקדמו 6-ב שכרולהלן פרטי 

 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 חודש
 21 26 27 23 17    23 ימי עבודה

 ₪ 5,229 ₪ 6,474 ₪ 6,723 ₪ 5,727 ₪ 4,419 ₪ 6,474 רגילשכר 

בעד  ₪ 592    ֶהְפֵרִׁשים
5/2016 

  

החודשי הרגיל,  ו, ְבנֹוָסף לשכרסיקוממע קיבל אדי 8/2016תלוש בשצוין בטבלה שלעיל,  כמו
 .5/2016, בעד חודש ₪ 592בסך  ֶהְפֵרִׁשים

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

 ₪ 4,284 .א 

  ₪ 4,013 .ב

 ₪ 3,816 .ג

  ₪ 4,155 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 :חישוב הזכות לתגמול מילואים

 ימים. 4 ועוד יתרת ימי שירות שלימים,  7 תנוב ותתקופ 2ימים, שהם  18שירת  אדי
 .1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור (, 2)א()271ְלִפי סעיף 

 ( 14+  4 × 1.4 = 6.19)  .  מי מילואיםי 6.19בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי הוא לפיכך,

 :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

ימים. לפיכך,  60-פחות מלא (, כלומר, 27+ 26 +21ימים )  74עבד  אדי, 1/11/2016-שקדם לברבע השנה 
 .בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם להרגיל  ויהיה שכר עבודת

 .₪ 592בסך  הפרשיםהחודשי הרגיל,  ו, ְבנֹוָסף לשכרממעסיקוקיבל  אדי 8/2016-ב
"הפרשים ייראו כשכרו  -לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(  4ְלִפי תקנה 

 החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו".
 .5/2016ייראו כשכרו הרגיל של אדי בעד חודש  8/2016שקיבל בתלוש  ₪ 592כלומר, ההפרשים בסך 

 :ש שבו ֵהֵחל שירות המילואיםבחוד 1-בעד רבע השנה שקדם ל אדיתו של סכום הכנס
078,19 ₪  ( =5,881  ;922,5  )max  ( +5,881  ;474,6  )max  ( +5,881  ;723,6) max 

בחוק הביטוח  272, לענין סעיף אדי, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב
 19,078/  90=  ₪ 211.98      :      הלאומי

 :חישוב התגמול ליום

 -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 ב5סכום הבסיסי כפול ה) המרבי ולא יעלה על התגמול( ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים

 (.₪ 1,441.33, כלומר 30

 max[  min(  שכר רגיל 98.211;  תג' מרבי 1,441.33; )  תג' מזערי 196.03 = ] ₪ 98.211     : התגמול ליום

 .₪ 155,4 - בעד תקופת שירותו במילואים אדישלו זכאי  תגמולהתוצאה: 

 תגמול ליום 211.98×  ימים 19.6=  ₪ 4,154.76( =   סכום מעוגל) ₪ 4,155

 .דתשובה 
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 4/12/2016-בושימשה בה כסגנית המנכ"ל.  ְמַעִטים ְׁשִליָטה ְבֶחְבַרת תַבַעל, היתה 71-, בת האדל .49שאלה מספר 
נאלצה לפרוש. עקב מצבה הפיננסי של חברת המעטים, לא שולמה  אדלנגד החברה ו רּוקיָצו פֵ ניתן 

צו הפירוק, ולא שולמו לה פיצויי  ַמַּתןלמועד  ְבָתכּוףהחודשים שקדמו  13-משכורת ב אדלל
 שנות עבודה. 9פיטורין, המגיעים לה עבור 

צויי זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלה לעובד בגין חוב שכר עבודה וחוב פי אדלהאם 
בחר/י את המשפט ? )לפי פרק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידפיטורין, 

 (הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים

 .₪ 112,424-, ולא יותר מחודשים אחרונים ופיצויי פיטורין 12ְבַעד בשל שכר עבודה , כן .א 

 על אדל. לא חלות תאגיד ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק. הוראות פרק לא .ב

 צו הפירוק ובעד חוב פיצויי פיטורין.אחרונים שקדמו ל משכורת חודשי 13ְבַעד , כן .ג

 .גיל הזכאותהגיעה ל אדל, מאחר שלא .ד

 פתרון 

 ב.6חוק הביטוח הלאומי, ס'  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

הוראות פרקים ז' וח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת " -ב לחוק הביטוח הלאומי 6לפי ס' 
 ."מעטים

 .פרק ז': ביטוח אבטלה

 .ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידפרק ח': 

 .בתשובה 
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מנהל תיק הוא  לקוחותיו.פיק במשרדו תלושי שכר עבור מ אדי, רואה חשבון וחשב שכר בכיר, .50שאלה מספר 
תנאי ההגדרה של עובד  ומתקיימים לגביו הכנסה, במע"מ ובמוסד לביטוח לאומי-עצמאי במס

, הוא, לפיו , לתקופה של שנהנערך הסכם אדלבינו לבין הביטוח הלאומי.  לחוק 1עצמאי בסעיף 
שהיא תעביר אליו בדוא"ל בכל  תלושי שכר, על פי נתונים יפיק עבור עובדיה של אדל במשרדו,

 וציא בסוף כל חודש.ישחשבונית מס כנגד  וישולם ל ִטְרָחתֹו ְשַכרכי  גם סוכםחודש. 

בחר/י את המשפט אדי? )בעד  בתשלום דמי ביטוחהאם, בנסיבות שתוארו לעיל, חייבת אדל 
 (המשפטים הבאיםהנכון ביותר ִמֵּבין 

 שכר טרחתו זה.ישלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח כעצמאי בגין לא, ובלבד שאדי  .א 

 כן, מאחר שנערך עימו מראש הסכם לתקופה של רבע שנה לפחות. .ב

 .עובד אצל אדלכ חשבנלא חוק הביטוח הלאומי, אדי  לעניןמאחר שלא.  .ג

 .אינו מעסיק עובדיםאדי ובלבד שכן,  .ד
 פתרון 

 צו הביטוח הלאומי )סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים( סעיפים רלוונטיים

 .1ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

)סיווג מבוטחים  הביטוח הלאומי המפורט בצולא עוסק בסוג עבודה אדי לא עובד אצל אדל ו
 וקביעת מעבידים(.

 לפיכך, אדל לא חייבת בתשלום דמי ביטוח בעדו.
 

 .גתשובה 

 
 


