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 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 9.2017
  לשכת רואי חשבון בישראל

 
 

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

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

 .ָלֶהם ַעל ִפי נתוני השאלה

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

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

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

 
 

 מס הכנסה
 
 
 

 .1מספר שאלה 
 

גלימת  מהמעסיק הקיבל 1/2016-ב, משרד עורכי דין. זיוה, עורכת הדין, עובדת אצל מעסיקּ
מאחר שהיא מופיעה בבית המשפט המחוזי, היא  .זיוהִמּׁם נֹחּת לגלימה בֵאין משפט חדשה. 

 ₪.  286 -[. ערך הגלימה ועלותה (הדין )מדי משפטכללי לשכת עורכי על פי נדרשת ללבוש אותה ]
מחייב תואר  זה תפקידובמשרד,  הבינלאומיתמנהלת המחלקה לתפקיד  מתמודדתמאחר שהיא 

לתואר האמור.  הילימודמשתתף בשכר אקדמי שני במשפטים, הסכים המעסיק לבקשתה, והוא 
 לימודיה לתואר זה. בעד, למוסד האקדמי, ₪ 697שילם המעסיק  1/2016-ב

, לצורך חישוב מס, בשל זיוהשל  המהו הסכום שיש ִלְזקֹף לשכרבנסיבות שתוארו לעיל, 
  שתתפות המעסיק בשכר לימודיה לתואר?ה ובשלהגלימה 

 ₪  0 .א 
 ₪ 983 .ב
 ₪ 697 .ג
 ₪ 286 .ד

 פתרון 

 (. 15)32, )רישא( 17(, 2)2ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 (.  הנחיות מס הכנסה.6)2תק'  - תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

 גלימת המשפט
, מהווה "ביגוד" המחוזימאחר שהיא מופיעה בבית המשפט גלימת המשפט שזיוה נדרשת ללבוש, 

 מסוג "מדים". 
 (, ועל פי דיןמשמע לא קיים פוטנציאל שימוש בבגד באופן פרטי מחוץ לעבודה( משום נוחות לזיוה )בגלימהאין בה )

בבית המשפט העליון, בבית משפט מחוזי, קיימת חובה ללבוש אותה [, כללי לשכת עורכי הדין )מדי משפט(]
 .ובבית משפט מיוחדבבית הדין הארצי לעבודה 

 .זיוההכנסת עבודה בידי  המהווא ל גלימת המשפט", מדיםכ"

 אקדמי לימוד לתוארההשתתפות המעסיק בשכר 
הוצאות לימודים, "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל  ,( לפקודה15)32לפי ס'  

הוצאות השתלמות מקצועית, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט 
 ".שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים

לא מהווה ₪,  697השתתפות המעסיק בשכר הלימוד של זיוה, לתואר אקדמי שני במשפטים, בסך 
 הוצאות השתלמות מקצועית לצורך שמירה על הקיים, ויש לזקוף אותה לשכרה.

עצם העובדה שהתפקיד עליו ( לפקודה, 15)32לבד מאי התרת ההוצאה ללימודי תואר אקדמי, לפי ס'  הרחבת ההסבר:
על כך שהלימודים לא נועדו לשמור  מעידה השכלה רחבה יותר מזו הקיימת לה, תמודדת זיוה מחייבמ

 בשוק העבודה. תמידי שלא היה קיים לה מעמיד לזיוה יתרוןהאמור  על הקיים. התואר האקדמי

 .₪ 697 -, לצורך חישוב מס זיוהשל  לשכרהה"כ הסכום שיש לזקוף ס

   .גתשובה 
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ַעד העובדיםִמ  ,א'בנו של  לצה"ל וגיוס מתנה ְלֶרֶגל -האחת  .מתנות 3 ערן קיבל 6/2016-ב .2שאלה מספר  ַּ 
ַעד ֶשִהְפִריש₪,  80שערכה ועלותה  במפעל, ַּ  -השניה  ( בכל חודש.ערןכולל ) םעובדיה ִּמְדֵמי ַה

, ַשי מהמעסיק ַהְמָחַאת -לישית שה₪.  100לרגל חג השבועות, שערכה ועלותה  מהמעסיק מתנה
 .ב'לרגל חגיגת בר המצווה של בנו ₪,  90על סך 

קיבל ממעסיקו המחאת שי  5/2016-ב .2016קיבל בשנת ערן לא היו אלו המתנות הראשונות ש
לרגל חג ₪,  100 המחאת שי על סך וקיבל ממעסיק 4/2016-, בג' ֹּלרגל נישואי בִ ₪,  90על סך 

 .ד'הולדת בנו הצעיר לרגל ₪,  60קיבל מהמעסיק מתנה שערכה ועלותה  1/2016-הפסח, וב
 ?6/2016-, לצורך חישוב מס, בשל המתנות שקיבל בערןשל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹף לשכר

 ₪  210 .א 
 ₪  100 .ב
 ₪  190 .ג
 ₪  130 .ד

 פתרון 

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

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

( בכל ערןכולל ) םעובדיה שהפרישו הועד, מדמי במפעל עד העובדיםהמתנה שקיבל ערן מו
 .ערןמהווה הכנסה אצל  לאחודש, 

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

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

 ן. במישרין או בעקיפי
חג שווי המתנה שקיבל מהמעסיק לרגל , ₪ 100של ערן יש לזקוף סך של  ולפיכך, לשכר

 .השבועות
 :פעמיים-מתנות לרגל אירועים אישיים חד

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

 אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה.

את המתנה לרגל , טרם שקיבל 6/2016קיבל לרגל אירועים אישיים עד  שערןסך המתנות 
והמתנה  ג'לרגל נישואי ביתו  5/2016-המתנה שקיבל ב)₪  150, היה ב'חגיגת בר המצווה של בנו 

( לתקנות 4)2(. סכום זה לא עלה על הסכום שנקבע בתקנה ד'לרגל הולדת בנו  1/2016-שקיבל ב
 (.2016בשנת המס בשנה )₪  210 -מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( 

קיבל לרגל שסך המתנות , 6/2016-המתנה לרגל האירוע האישי ב את  קיבלערן לאחר ש
 .₪ 240עמד על  2016אירועים אישיים בשנת המס 

 (לרגל הולדת בן ד' 60' + גלרגל נישואי בת  90+ 'ב בן בר מצווהלרגל  ₪90 =  240)
( לתקנות מס הכנסה )ניכוי 4)2על הסכום שנקבע בתקנה ₪  30-עולה ב( ₪ 240)סכום זה 

 ( 240 - ₪210 =  30)      (.2016-נכון לבשנה )₪  210 -הוצאות מסויימות( 

אישי האירוע הבגין המתנה שקיבל לרגל  ,₪ 30לפיכך, יש לזקוף לשכרו של ערן שווי בסך 
 .6/2016-ב

 .₪ 130 לצורך חישוב מס, , יש לזקוף לשכרו של ערן,6120/6-בשל המתנות שקיבל בלסיכום, 

 (חג השבועותמתנה לרגל  100 + מתנה לרגל אירוע אישי ₪30 =  130)  

 .דתשובה 
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העמיד ו מעסיק( בכל חודש. נוסף על השכר הרגיל, "ברוטו")₪  26,384 -שכרו הרגיל של ערן קבוע  .3שאלה מספר 
 . טלפון סלולרי )רט"ן(ו רכב צמוד לשימושו ולרשות

ועד  31/12/2015מיום   .96, קוד דגם: 481, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2015: הרכבם שנת רישו
. בכל למעסיק, החזיר את הרכב ו לאילתֶטֶרם נסיעת. ערן שהה בחופשה באילת 1/2/2016יום 

 .לצרכיו ושימש רק אותו המעסיק , הרכב ִנְשַאר אצלבאילת ותקופת שהיית
ההוצאה מההוצאה החודשית בשל הרט"ן.  30%( משלם ערןלפי הסכם העבודה של ערן, הוא )

 ₪. 135על  עמדה ,1/2016-ב, הרט"ן ְבֶשלהחודשית 
  )"שכר ברוטו למס"(? 1/2016-לצורך חישוב מס ב ערןשל  ושכרסך כל מהו 

 ₪ 26,411 .א 
 ₪  29,191 .ב
 ₪ 26,396 .ג
 ₪ 29,249 .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
 
 א
 
 
 
 

. בכל תקופת למעסיק, החזיר את הרכב ונסיעת ֶטֶרם .1/2016 בכל ימי חודש אילתשהה ב ערן
 לצרכיו. ושימש רק אותו המעסיק אצל ִנְשַאררכב באילת ה ושהיית

 שווי שימוש ברכב צמוד בחודש זה. ערןשל  ולפיכך, לא ייזקף לשכר
"שווי השימוש לכל חודש  -לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(  2ְלִפי תקנה 

ָכָאמּר שניתן להתקשר ממנו למקום ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, ְלַמֵעט רדיו טלפון 
שקלים חדשים, ְלִפי הנמוך, והכל  105העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 

 בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְבֶשל אותו רדיו טלפון נייד".
ההוצאה שהוצאה בחודש בשל ) ההוצאה החודשית 

הרט"ן, לרבות הוצאה קבועה, דמי 
 וש, מע"מ, תיבה קולית, שירותיםשימ

 ₪ 135.00 (:נלווים, השתתפות העובד וכדומה  

 min(  105;  135/  ₪2 = )   5067. ₪: 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 
 ההוצאה החודשית 135 × %30=  ₪ 40.50 :ערן םסכום ההוצאה החודשית ששיל

 max(  67.50 - 40.50;  0= )  ₪ 00.27 :ערןשל  ושיש ִלְזקֹף לשכרברט"ן שווי השימוש 
 

  - )"שכר ברוטו למס"( 1/2016-סך כל שכרו של ערן לצורך חישוב מס ב
 שכרו הרגיל של ערן 26,384+ שווי השימוש ברט"ן  ₪27.00 =  26,411

 .אתשובה 
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, 3/2/1997ילידי  (,שנמצאים אצלה וכלכלתם עליה) בנים 3-ל ֵאם ,46בת זיוה, עובדת גרושה  .4שאלה מספר 
קְּמשהוא ילד  הבן הצעיר. 9/1/2008-, ו7/3/1998 חיה לבד עם לילד זה אין הכנסה. זיוה  .ָּ

ף  ֶמֶשק בית ְמַקֶיֶמת ְוֵאיָנּ ָבֶניהָ שלושה  ָּ ערן, אביהם של הילדים, ממנו התגרשה ] עם יחיד אחרְמשּ
 [.ולא דורש כל הקלות במס בשל ילדיו בנפרד, חי 1/2013-זיוה ב

 ?2016בשנת המס  יובאו בחשבון בחישוב המס של זיוהכמה נקודות זיכוי 
 נ"ז 5.25 .א 

 נ"ז 7.25 .ב
 נ"ז 6.25 .ג
 נ"ז 7.75 .ד

 פתרון  

 .45, 40א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

 מס בגינו. להקלתזיוה לא זכאית  שנים. 19מלאו לו  2016. בשנת המס 3/2/1997הבכור יליד  הבן
 שנים )"ילד בשנת בגרותו"(. 18מלאו לו  2016. בשנת המס 7/3/1998השני יליד  הבן
 ילד זה הוא "ילד משותק". שנים. 8מלאו לו  2016. בשנת המס 9/1/2008השלישי יליד  הבן

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

המזכה(, אם  -)להלן  לפקודה, ְלִפי הענין 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 

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

ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר או יחיד תושב " -לפקודה  )א(45ְלִפי ס' 
שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי 

 ."בשל כל ילד כאמור
יחיד יהיה ַזַכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן )א( רק אם לא קיבל " -לפקודה  )ג(45ְלִפי ס' 

 ."44בור אותו ילד על פי סעיף זיכוי ממס ע
ילדה המשותק של זיוה )המזכה( נמצא בבית ולא מוחזק במוסד מיוחד. לפיכך, היא לא יכולה 

תקנות מס הכנסה ל 1עבורו. לילד אין כל הכנסה ]ְלִעְנַין תקנה  44להנות מזיכוי ממס ְלִפי ס' 
([. לפיכך, בחישוב המס ת קרוב במוסד)זיכוי ְבַעד נטול יכולת וזיכוי ְבַעד הוצאות ְבֶשל החזק

 לפקודה. 45נקודות זיכוי בשלו, מכח סעיף  2שלה יובאו בחשבון 
 : 2016יובאו בחשבון בחישוב המס של זיוה בשנת המס שזיכוי הנקודות 

 נ"ז 2.00 ...........................    [לפקודה 34ס'  תושב ישראל ]
 נ"ז  0.25 .................................. [  לפקודה 36ס'  נסיעות ]

 נ"ז 0.50 .....................................[א לפקודה36ס'  אשה ]
 ( לפקודה:1)ב()40נ"ז לפי ס' 

 כל אחד מילדיה בשנתבעד נקודת זיכוי ½ 
 נ"ז× ½  ילד בשנת בגרותו 1נ"ז  =    0.50 .................................. לידתו ובשנת בגרותו

 ז בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס "נ 1
 המס  לשנת ועד   שנים שש  לו   מלאו שבה 

 נ"ז 1 × ילד 1נ''ז  =    1.00 ................................ שקדמה לשנת בגרותו
 ( לפקודה:2)ב()40לפי ס'  נ"ז

הזכאי נ"ז אחת נוספת הניתנת להורה 
 כאשר  ,(1)ב()40ס'    לפי  יכוי  זקודות   לנ

 נ"ז  1.00 .................................. ההורים חיים בנפרד
 נ"ז 2.00 .............. [לפקודה 45ס'  זיכוי בשל ילד משותק ]

 נ"ז 257. .....................................   סה"כ נקודות זיכוי

 .בתשובה 
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 הורכבה מהסכומים שלהלן:  2016בשנת  הכנסתו. 67, בהגיעו לגיל 30/9/2016-פרש ב ערן .5שאלה מספר 
 ₪  148,210 .............................................................................................. שכר עבודה. 1 
 ₪     9,426 .. (ק הרלוונטיַבחֹלפי פרק ביטוח זקנה ושארים מהמוסד לביטוח לאומי )ִקְצַבת ִזְקָנה . 2 

₪,  322בסך  זיכוי ממס 2016, הותר לו בשנת מוסד ציבורי מאושר לענין תרומותמאחר שתרם ל
ר ּה ,גמל לקיצבה כעמית שכירבשל תשלומיו לקופת לפקודה.  46לפי סעיף   2016לו בשנת ַּ

בשל תשלומיו לקופת גמל לקיצבה כעמית  א לפקודה.45לפי סעיף ₪,  1,960זיכוי ממס בסך 
ר ּהעצמאי,  לפקודה,  36-ו 34לפי ס'  .לפקודה 47לפי סעיף ₪,  1,312ניכוי בסך  2016לו בשנת ַּ

ר ּה  בשנה זו.₪  5,832לו זיכוי בסך ַּ
 ?2016בשנת  ערןמהי "הכנסה חייבת" של 

 ₪ 148,210 .א 
 ₪ 146,898 .ב
 ₪ 156,324 .ג
 ₪ 144,616 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

 148,210+  9,426=  ₪ 157,636:  2016, בשנת ערןשל  וסך הכנסת
הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכנסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 

 .ממנה לפי כל דין
ג( לפקודה, "קצבת זקנה" המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפי פרק ביטוח 6)9לפי ס' 

 .זקנה ושארים בחוק הביטוח הלאומי, היא הכנסה פטורה
וזיכוי א לפקודה 45(, כמו גם זיכוי לפי ס' נקודות זיכוי) לפקודה 36-ו 34זיכויים, הניתנים מכוח ס' 

. כלומר, הם כנגד המס לאותה שנההמובאים בחשבון  י מסזיכויכל אלה  -לפקודה  46לפי ס' 
 לשלם לאותה שנה. הם אינם מנוכים מההכנסה. ערןמופחתים מהמס שעל 

 47שהותר לו לפי ס' ₪,  1,312כלומר, "הכנסה חייבת" של ערן היא ההכנסה לאחר הניכוי בסך 
 -ג( לפקודה 6)9שהותר לו לפי ס' ₪,  9,426לפקודה ולאחר הפטור בסך 

 הכנסה ₪  157,636 -לפקודה  47ניכוי לפי ס' ₪  1,312 -קצבת זקנה ₪  9,426=  ₪ 146,898

 

 .בתשובה 
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מעסיקו ) לפקודה 10 ס' בו ִמְתַקֶיֶמת עבודה במשמרות לענין תעשיה, ְבִמְפָעלערן הוא עובד יצור  .6שאלה מספר 
 , הורכבה מהסכומים הבאים:2016 בשנת המסהכוללת ממשכורת,  והכנסת(. היחיד

 ₪ 42,016 ........................................ עבודה במשמרת הראשונה. 1
 ₪ 38,737 ............................................ השניהעבודה במשמרת  .2
 ₪ 36,123 ........................................ השלישיתעבודה במשמרת  .3
 ₪ 6,126 ...................... דמי נסיעות, דמי הבראה ושווי ארוחות. 4

ֶשל הכנסתו מעבודה במשמרותשיקבל ערן, ממס  הזיכוי מהו סכום  10ס'  לפי ,2016בשנת  ְּ
 לפקודה ולפי התקנות הנוגעות לענין?

 ₪  11,229 .א 
 ₪  11,160 .ב
 ₪  10,599 .ג
 ₪  0 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

 זיכוי ִמְשָמרֹת:
 42,016 + 38,737 + 36,123 + ₪6,126 =  123,002 : 2016-הכנסה כוללת של ערן ממשכורת ב

  ₪  127,200 לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 
 ₪    0 :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

 38,737+  36,123=  ₪  74,860 שכר ִמְשָמרֹת שניה ושלישית:
 74,860 - ₪0 =   74,860 שכר ִמְשָמרֹת המזכה בהטבת מס:

 74,860×  ₪15% =  11,229 (: סכום מעוגלהטבת המס )
 בשנה₪   11,160 :הזיכוי ַהְמַרִבי ְבִגין שכר ִמְשָמרֹת בתעשייה

 min(  11,229;  תקרה 11,160= )  ₪  11,160 :הזיכוי המרביבדיקה מול 

 .בתשובה 
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נושאת ריבית  היאלמדד ו צמודה ֵאיָנּ . ההלוואהוסיקהלוואה ממע 1/1/2016-ב קיבל ערן .7שאלה מספר 
 .1/1/2018-והשני ב 1/1/2017-האחד ב -שני תשלומים שווים וחזר בת . היאלשנה 2.0%בשיעור 

 ₪. 7,610ההלוואה על יתרת , עומדת 4/2016חודש , תקופת ַהְזִקיָפהב
בתקופת  0.4%-אם המדד עלה בו לשנה 3.41%)ט( לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 

חודש ההלוואה בתקופה זו ) בגין, ערןשל  וסכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹף לשכרמהו , הזקיפה
 (התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם) (?4/2016

 ₪ 0.00 .א 
 ₪ 17.93 .ב
 ₪ 21.33 .ג
 ₪ 8.82 .ד

 פתרון 

 )ט( לפקודת מס הכנסה3ס'  יםוונטיסעיפים רל
 תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 
 

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

 שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,680 > יתרת ההלוואה 7,610      .                עליית המדד
 

 .30 - 4/2016מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 
 :                  )שיעור עלית המדד( הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות

 ₪ 7,610× שיעור עלית המדד 0.4% =₪  30.44
 :ערן הסכום ששילם

 ₪ 7,610 × [ריבית 2.00% × ימים בתקופת הזקיפה 30 / 365]  = ₪ 12.51
 

 ₪(. 30.44קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות )₪(,  12.51) ערן םהסכום ששיל
 מינימום על פי התקנות 30.44> חוייב בתקופת הזקיפה  12.51

 בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 93.17שווי ריבית בסך של  ערןשל  ולפיכך, יזקף לשכר

 התקנות לפיריבית נדרשת  44.30 - ערן םסכום ששיל 51.12=  ₪ 93.17
 

 .בתשובה 
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, 75%, בשל נכות יציבה בדרגה של 31/7/16-, פרש פרישה מוקדמת ב4/8/1961ערן, יליד  .8שאלה מספר 
התחיל לקבל ִקְצָבה  1/8/16-()א( לפקודה. ב5)9שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 

(, אשר ערך עבורו מעבידו לשעבר. פנסיה מקיפהמקופת גמל ְלִקיְצָבה )₪  7,645חודשית בסך של 
 בודתו. כמו כן, לא קיבל "קצבה מֶּכֶרת".ְיצַּין שערן לא קיבל כל מענקי פרישה בגין שנות ע

 ? (סכום מעוגל) 2016של ערן בשנת  הקצבה החייבת במסמהי 
 ₪  19,998 .א 

 ₪  18,730 .ב
 ₪ 38,225 .ג
 ₪ 17,694 .ד

 פתרון 

 א9ס' )א(, 3 ס' ,1ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

 א)ב( לפקודה:9ְלִפי ס' 
קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה  "    

 מתקרת הקצבה המזכה. " 67%על 
 א)ז( לפקודה: 9ְלִפי ס' 

 כך:יקראו סעיף זה  2024עד  2012לגבי שנות המס  "  
 "; 43.5%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " - 2015עד  2012לגבי שנות המס ( 1)
 ";49%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " - 2019עד  2016לגבי שנות המס ( 2)
 ".52%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " - 2024עד  2020לגבי שנות המס ( 3) 
 א)א( לפקודה:9ְלִפי ס' 

 הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת;סך כל  -"קצבה מזכה" 
 שקלים חדשים; 8,380 -"תקרת הקצבה המזכה" 

 א)ב( לפקודה:9ְלִפי ס' 
, ואולם ְלִעְנַין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל 1כהגדרתו בסעיף  -"גיל פרישה"  "   

 פרישה אף אם:
 )נמחקה(; (1)
או יותר, שנקבעה על  75%של הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה  (2)

()א(, או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 5)9פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 
 "  ()ב(;5)9

 לפקודה: 1ְלִפי ס' 
 ;   "2004-גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד -"גיל הפרישה"  " 

 לחוק גיל פרישה: 3ְלִפי ס' 
לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם  " 

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

שנה. כלומר, הוא לא הגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק  55, מלאו 4/8/1961לערן, שהוא יליד 
, שנקבעה על 75%גיל פרישה. ברם, מאחר שפרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 

א לפקודה, כאילו 9, יראו אותו, לענין סעיף ()א( לפקודה5)9פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 
 הגיע לגיל פרישה.

 סך כל הקצבאות שערן מקבל 7,645 - קיצבה מוכרת ₪0 =  7,645                   הקצבה המזכה של ערן:
 תקרת הקצבה המזכה 8,380×  ₪49% =  4,106.20      הפטור על הקצבה המזכה של ערן:              

 הפטור 4,106.20=<  הקצבה המזכה של ערן 7,645

 הקצבה החייבת במס של ערן:

 קצבה מזכה 7,645.00 - הקצבה המזכה הפטור על 4,106.20=  ₪ 3,538.80
 : 2016הקיצבה החייבת במס של ערן בשנת 

 קצבה חייבת במס ,08.5383×  חודשי קצבה בשנת המס 5=   ₪ 694,17

 .דתשובה 
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 בחודש. ₪  9,930 -קבוע  שכרו. מעסיקואצל  1/6/2016-, התחיל לעבוד ב53 ןבגרוש , ערן .9שאלה מספר 
שמסר למעסיק שיש לו הכנסות אחרות, אך לא מילא כל פרטים  101-שציין בטופס ה מאחר

כפי שהיה  מס(, חודשים 5) 10/2016עד  6/2016, בחודשים ומשכר המעסיק ניכה, לגביהןנוספים 
 .(לפי התקנות הנוגעות לעניין ולפי הנחיות מס הכנסה) לנכות ועלי

אּם ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של  למעסיקומסר  ערן 11/2016-ב ֵּ אישור 
 .. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיש ְלַנכֹת מס בשיעור ַהְמַרִבי42%יש ְלַנכֹת מס בשיעור ₪  55,650

, (11/2016תלוש ) בתלוש זה מערןכמה מס הכנסה ינוכה ₪,  9,930 היה 11/2016-ב ואם שכר
 ?הַמסְלאֹר ֵתאּם 

 ₪  4,766 .א 
 ₪ 941 .ב
 ₪  4,406 .ג
 ₪ 1,427 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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 

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

 ".חייב לקיים כל הוראה כאמור
שיעור " - (עבודה תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכרל 1, לפי תקנה "השיעור המרבי"

 ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

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

          :11/2016עד  6/2016שכר ִמְצַטֵבר של ערן בחודשים 
59,580  = ₪6 × 9,930 

אּם הַמס:ְלִפי אישו 11/2016עד  6/2016-מס ִמְצַטֵבר שיש ְלַנכֹת בגין שכר מ ֵּ  ר 
 55,650×  42%( +  59,580 - 55,650× )  השיעור המרבי ₪48% =  25,259.40( =  מעוגל)₪  25,259

, שיש לו הכנסות אחרות, אך לא מילא כל פרטים נוספים לגביהן 101-שציין בטופס ה מאחר
משכרו, בחודשים לנכות  היה עליומנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים והיה  מעסיקו של ערן

 התקנות.ַהְמַרִבי לפי בשיעור מס , 10/2016עד  6/2016
 :      10/2016עד  6/2016שכר מצטבר של ערן בחודשים 

49,650  = ₪5 × 9,930 
 :10/2016עד  6/2016סה"כ מס שנוכה בחודשים 

 49,650×  השיעור המרבי ₪48% =  23,832

 - תאום המס, לאור 11/2016המס שינוכה מערן, בתלוש 

 מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס 259,25 -מס שנוכה מהשכר  832,23=  ₪ 1,427

 .דתשובה 
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, לאחר 1/12/2015-בהיתה תושבת קבועה בכפר תבור. ( 26רווקה בת )זיוה  30/11/2015עד  .10שאלה מספר 
גרה זיוה  (.טבריהקבועה בעיר זו )שהתקבלה לעבודה חדשה בטבריה, הפכה להיות תושבת 

חזרה להיות תושבת  1/12/2016-ב החל. 30/11/2016סוף יום ב ,מעבודתה שפוטרהבטבריה עד 
 הורכבה מהסכומים הבאים: 2016 בשנתמיגיעה אישית  ההכנסת .כפר תבורקבועה ב

 ₪  123,480 ......................................................................................  . משכורת1
 ₪  11,230 ........................................................ . מענק פרישה חייב במס הכנסה2

סכום הזיכוי למען הסר ספק, ] ? )סכום מעוגל( 2016בשנת  ת זיוהזכאי ותושב הישוב למהו סך זיכוי 
 [.בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי תחייב זיוהלה על סכום המס שועהאמור לא 

 ₪ 7,923 .א 
 ₪ 0 .ב
 ₪ 8,470 .ג
 ₪ 8,644 .ד

 פתרון 

 11ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

על הכנסה חייבת מיגיעה  7%הנחה של  ַמְקָנה ,2016בישוב טבריה, בשנת המס תושבות קבע 
 .לשנה₪  132,000אישית עד לתקרה של 

הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו הכנסה לאחר " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
 ". ממנה לפי כל דין

 ₪. 134,710 - 2016הכנסתה החייבת של זיוה מיגיעה אישית בשנת 
 משכורת 123,480+  מענק פרישה חייב במס 11,230=  134,710

 זיוה חדלה להיות תושבת בישוב טבריה במהלך שנת המס.

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

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

 ".ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי
 .2016חודשים בשנת המס  11בישוב טבריה  הקבוע תזיוה היתה תושב

 .30/11/2016ועד  1/12/2015-חודשים רצופים, מ 12בישוב האמור  "תושב"סה"כ היתה 

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

 Min(  הכנסה 710,134;  תקרה 132,000× )  שיעור ההנחה 7%×  חודשים 11/  12=  ₪ 470,8

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

 .גתשובה 
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₪.  21,333היה  2/2016-ו 1/2016בכל אחד מהחודשים  ,25בן  רווק, ( של ערן"ברוטו למס"שכרו ) .11שאלה מספר 
 .ברוטו בחודש₪  15,681והועמד על ( ₪ 5,652-ב) שכרוהְּפַחת  3/2016-החל ב

מס הכנסה יגבה משכרו  (, כמה/20161/1מתחילת השנה ) על בסיס מצטבראם המס מחושב 
 ? 3/2016בתלוש  (או כמה מס יוחזר לו) ערןשל 

 ₪ 2,064 .א 
 ₪ 2,550 .ב
 ₪ 2,156 .ג
 )החזר מס(₪  - 1,890 .ד

 פתרון 

 ב.121, 121)ג(, 66, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

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

 נ"ז 0.25 .................................................................. נסיעות
  ₪ ₪486 =  216× נ"ז   25.2 ................................................ סה"כ נקודות זיכוי5

 21,333 × 2+  ₪15,681 =  58,347 החודשים: 3-שכר מצטבר ב
 58,347/  ₪3 =  19,449 החודשים: 3-השכר החודשי הממוצע ב

 מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:
 ₪ 13,860מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,077.40+ (  19,449 - 13,860) ×  ₪31% =  3,809.99

 מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

 max(  3,809.99 - 486.00;  ₪0 = )  3,323.99( =   מעוגל) ₪ 3,324
 :2/2016-ו  1/2016מס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים 

 ₪ 19,800מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  3,918.80+ (  21,333 - 19,800) ×  ₪34% =  4,440.02
 : 2/2013-ו 1/2013מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד מהחודשים 

 max(  ,02.4404 - 00.486;  0= )  ₪ ,029543.( =   מעוגל) ₪ ,9543
  :3/2013-ב ערןשל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

 ( ,3243 × חודשים 3)  - ( ,9543 × חודשים 2=)  ₪ ,0642
חדש מן  כל שבר של שקל" -לתוספת א' לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(  5לפי ס' 

אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה  49המשכורת או מן המס העולה על 
תקבל לאחר הפחתת הזיכויים האישיים הוא סכום מהמס שכלומר, ". אגורות לא יובא בחשבון 49על 

 "עגול", ללא אגורות.

 .אתשובה 
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עם פיטוריו, הוא זכאי  בתום חודש הודעה מוקדמת לפיטוריו. , מעבודתו אצל מעסיקוערן פוטר  .12שאלה מספר 
 לסכומים הבאים: 

 ₪  3,382............................................ שכר בתקופת הודעה מוקדמת לפיטורים .1
 ₪   1,293.............................................................................. ימי מחלה ִפְדיֹן .2
 ₪  2,089....... (דמי חגים שלא שולמו לו עד תאריך הפרישה ְבֶשל) דמי חגים ִפְדיֹן .4
 ₪ 10,168.............................................................................. פיצויי פיטורים  . 3

 של ערן כ"מענק פרישה"? 161-מהו סכום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופס ה
 ₪  11,461 .א 

 ₪  10,168 .ב
 ₪  13,550 .ג
 ₪ 14,843 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

 :161מתוך טופס 

 

 כ"מענק פרישה" ערןשל  161-בטופס ה םשניתן לכלול אותבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
 ימי מחלה". פדיון"הם "פיצויי פיטורים" ו

 פיצויי פיטורים 10,168+  פדיון ימי מחלה ,2931 = ₪ 461,11

 .אתשובה 
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שווי ארוחות בסך (, ברוטו)₪  37,795, הורכב ממשכורת בסך 27 בן, רווק ערןשל  1/2016תלוש  .13שאלה מספר 
 (.את תוספת השטחהמעסיק מגלם בכל חודש ) נטו₪  3,970בסך ותוספת שטח  (ברוטו)₪  775

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

 ₪ 44,456 .א 
 ₪  45,938 .ב
 ₪  45,440 .ג
 ₪  46,204 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

  -(, ללא הסכום שיש לגלם "ברוטו למס") ערןשל  ושכר
 משכורת 795,37 + שווי ארוחות 775 = ₪ 570,38

  נקודות זיכוי:
 2.00 נ.ז. תושב ישראל

 25.0 נסיעותנ.ז. 
 ₪ ₪486 =  216×   2.25 נקודות זיכוי סה"כ

(. כלומר, 10%מדרגת מס )₪  522בחודש הוא ₪  5,220לפי טבלאות המס, המס ְבִגין משכורת של 
 .תוספת השטחניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

 .34%במדרגת מס שולי  ערןנמצא  38,570בשכר 
  38,570+  3,970( /  1 - 34%= )  44,585.15 >  34%"גבול" מדרגת המס  41,410

 בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 
 ( 41,410 - 38,570) =  ₪ 2,840.00, נותר "ברוטו" בסך %34במדרגת מס 

 ₪. 965.60  - 34%ומס בשיעור ₪,  1,874.40 -"נטו"  66%-ל ִמְתַפְצִלים₪  2,840.00
  3,970.00 - ₪1,874.40 =  2,095.60יתרה שנותרה לגילום: 

  .48% -מדרגת המס לגילום היתרה 
 2,095.60 ( / 1 - %48= )   ₪ 004,030. גילום היתרה:   

 2,840.00+  4,030.00=  ₪  6,870.00 כשהוא מגולם:₪  3,970הסכום  
  38,570+  6,870=  45,440<  ב121לפי ס'  נוסף מס 66,960

   ₪ 440,45:  /20161- לצורך חישוב מס ב ערןשל  ושכר

 .גתשובה 
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 בסך ה חודשיתפרמי₪,  13,650 , הורכב משכר יסוד בסך27בן נשוי , עובד של ערן 1/2016תלוש  .14שאלה מספר 
 ₪.  2,635בסך  ִדיּר ושווי₪  52,247

 ְבֶשל(. "חלק העובד") זה בתלוש₪  819 שילם ערן, בקופת גמל לקצבהלמרכיב תגמולי העובד 
 .א לפקודה45לפי ס' ₪,  213.15לזיכוי ממס בסך  י, בתלוש זה,זכאא וזו ה ַהְפָרָשה

זה, אחרי ניכוי מס הכנסה ואחרי  בחודש)"נטו לתשלום"(  לערןמהו שכר ה"נטו" שישולם 
התעלמו מדמי ביטוח )? בקופת הגמל לקצבהלמרכיב תגמולי העובד  םניכוי התשלום ששיל

 (בריאותלאומי ודמי ביטוח 
 ₪  41,461 .א 

 ₪ 44,095 .ב
 ₪ 41,492 .ג
 ₪  42,280 .ד

 פתרון 

 ב.121, 121א, 45, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

 שכר יסוד  13,650+  פרמיה 52,247+ שווי דיור  2,635 ₪ = 68,532     למס" של ערן: ְברּטֹשכר "

 חישוב המס:
 לפקודה: 121מס לפי ס'   

 ₪ 41,410משכורת מצטברת בסך  מס מצטבר בגין₪  11,266.20 + ( 68,532 - 41,410)  × %48 = ₪ 24,284.76
 (:₪ 66,960על כל שקל מעל  2%מס נוסף בסך ב לפקודה )121מס לפי ס'  

31.44 ₪ = %2  ( ×66,960 - 68,532 ) 

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

 נ"ז 25.0 .......................................................נסיעות 
 ₪  486.00 ₪ =  216×  נ"ז 2.25 ......................................  סה"כ נקודות זיכוי
 ₪ 15.213 ....................................................... א לפקודה45זיכוי ממס לפי ס' 

  ₪ 15.699 ................................................................... סה"כ זיכויים אישיים

  הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 
 המס שחושב(   24,284.76+  31.44)  - נקודות זיכוי ₪699.15 =  23,617.05

 
כל שבר של שקל " -ומשכר עבודה( לתוספת א' לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת  5לפי ס' 

אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל  49חדש מן המשכורת או מן המס העולה על 
". המס שהתקבל לאחר הפחתת הזיכויים אגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאינו עולה על 

 .₪ ,61723 -האישיים הוא סכום "עגול", ללא אגורות. כלומר, זהה למס שינוכה 
 של ערן, ללא זקיפות שווי:  1/2016לומים בתלוש תש

  שכר יסוד  13,650+  חודשית פרמיה ₪52,247 =  65,897
 

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

 תשלומים ללא זקיפות שווי 897,65 -מס הכנסה  23,617 - קופת גמל לקצבה 819=  ₪ 461,41

 .אתשובה 
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 .15שאלה מספר 
 
 

ימים בירושלים.  10אותו מעבידו לעבוד ָשַלח  8/2016-ב. ָקבּעַ  ֶפןְֹבאערן גר ועובד בעפולה 
ִהָיה ק"מ מעפולה( וכל ימי  111לירושלים )המרוחקת  הנסיעה ְׁ ֶהְכֵרִחִיים לייצור  היובה ַה

, בסך של לינות 9המעביד שילם בעד ערן הוצאות לינה במלון בירושלים, . מעבידשל ה תוהכנס
, מוצגים בשאלה זו כל ַהַפְשטּת ְלַמַען(. ] נותבהתאם לתק, מָּכחֹתהוצאות בפועל דולרים לכל לינה ) 148

 [.ג כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינהלפי השער היצי יםמחושבהסכומים בערכי דולר, כשהם 
ָזֵקף מהו הסכום  ִּ ֶשללשכרו של ערן, לצורך חישוב מס, ֶש בתרגום לערכים הנסיעה לירושלים ) ְּ

 [ למען הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי על פי התקנות(? ] דולריים
 $ 74 .א 

 $ 279 .ב
 $ 62 .ג
 $  333 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

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

 , מהווים הכנסה מעבודה."בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו
 -לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה )החבק( 

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

 מותרות בניכוי לעובד, ולפיכך, החזר בגינן הינו הכנסה בידו.
"קיצור דרך".  ידי המעביד, יש בפקודה-בעניין הוצאות עובד המותרות בניכוי, המשתלמות על 

לפקודה, בחר  17במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף 
 המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי".

 , יותרו לניכוי:תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(א( ל2)2ְלִפי תקנה 
נישום בישראל או באזור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על הוצאות לינה שהוציא  )א( 

()ב( כשהוא מחושב בשקלים חדשים לפי השער היציג של 1()ב()2הסכומים הנקובים בפסקה )
הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות שהוציא נישום ללינה במקום 

וריו או ממקום עיסוקו העיקרי, לא יותרו בניכוי, קילומטרים ממקום מג 100-המרוחק פחות מ
 זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום;

(, יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה 3על אף האמור בפסקה ) )ב( 
 במחיר לינה המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה )א( לעיל;

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

 :2של תקנה  ()ב(1()ב()2הסכומים הנקובים בפסקה )
 כל הוצאות הלינה המוכרות;  -דולר  117-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ (   1)
 117-אך לא פחות ממהוצאות הלינה המוכרות,  75% -דולר  117-לגבי לינה שעלותה גבוהה מ (   2)

 ללינה; דולר

 דולר ללינה, 267, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה   -הוצאות לינה מוכרות" "
 .הנמוך ביניהם

דולר. לפיכך, יותרו לניכוי  117-מהלינות היתה גבוהה  9-של כל אחת מההוצאה בפועל המוכחת 
 .דולר ללינה 117-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ %75

 max[  min  ;$117 $ התקרה ( $267 ההוצאה בפועל ;  148× )  75%× ] לינות  $9 =  1,053

 $ 148×  $9 =  1,332 :  הלינות 9המעביד בעד ששילם סה"כ הסכום 

 $ 1,053 הלינות:   9סה"כ הסכום שיותר לניכוי בעד 

  :, אותן יש לזקוף לשכרו של ערןשאינן מותרות בניכויהוצאות לינה 

279 $  (  =1,053  $- 1,332 $ ) 

 .בתשובה 
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 .16שאלה מספר 
 

(. לפי התקנות, מתי עליו לשלם א'יום ) 1/5/2016-של עובדיו שילם ערן ב 4/2016את משכורת 
 -את התשלומים לקופות הגמל של העובדים, בעד משכורת זו?  העזרו בלוח השנה שלהלן 

 שבת יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א
1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 
  השואה יום    

 

8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 
 יום הזכרון יום   

 העצמאות

 
 

15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 
         

 (.ג'יום ) 10/5/2016-לא יאוחר מ .א 
 .א'(יום ) 15/5/2016-לא יאוחר מ .ב
 .(ד'יום ) 11/5/2016-לא יאוחר מ .ג
 (.ב'יום ) 9/5/2016-לא יאוחר מ .ד

 פתרון  

 .10תקנה  - לקופת גמל(תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים  סעיפים רלוונטיים
 .20תקנה  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( 

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

 גמל( )תשלומים לקופת גמל(:תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות ל 10לפי תקנה 
 תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה: "   

 שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד; (1) 
 חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד. " (2)

 ולניהול קופות גמל(:לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור  20לפי תקנה 
)א(, התשלומים יתקבלו במזומנים 19קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה  "   

 מועד התשלום(: -בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה )להלן 
 (  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;1)
 ל המעביד לשלם את המשכורת לעובד. "(  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו ע2)

 

 .1/5/2016-של עובדיו שילם ערן ב 4/2016את משכורת 
 שבת יום ו יום ה יום ד יום ג יום ב יום א

1/5 
 משכורת

2/5 
 1יום עסקים 

3/5 
 2יום עסקים 

4/5 
 3יום עסקים 

5/5 
 4יום עסקים 

 השואה יום

6/5 7/5 

    
 

 
 

8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 
 יום  הזכרון יום 7יום עסקים  6יום עסקים  5יום עסקים 

  העצמאות

 
 

15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 
 ימים 15

 מתום חודש
4/2016 

 
     

 

 

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים 
.  לפיכך, תשלומיו של ערן לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק שלעיל 10הנקובים בתקנה 
 .(ג'יום ) 6201/5/10-לא יאוחר מ, כלומר, 6201/5/1ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

 .אתשובה 
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 .17שאלה מספר 
 

מלאו  2016שבשנת המס ( בחזקתם וכלכלתם עליהםילדים ) 7(, ולהם 42ן ב) ערןל אה, נשו41 בת, זיוה
 האצל מעסיק תהה מעבודפוטר זיוהשנות עבודה,  20, בתום 31/10/2016-ב. שנים 16 עד 7להם 

, היתה 10/2016לחודש  ההחודשית, לרבות משכורת החודש ששולמה ל ההיחיד. משכורת
ב, 10/2016תשלום שכר  במועד ֶשמָּלא 161-בטופס ה₪.  12,976 -קבועה  ַׁ  ענק פרישהמ הל חּ

 .הכנסה במס חייב₪,  59,520סך  -(, וחלקו א( לפקודה7)9לפי ס' )ֶשֶחְלקֹ ָפטּר ממס 
 ?  זיוה, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של לפי התקנותבחישוב מס 

 ₪  17,388 .א 
 ₪ 14,820 .ב
 ₪  15,420 .ג
 ₪  12,499 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

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

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

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

 ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":
מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי " -( כורת ומשכר עבודהתקנות מס הכנסה )ניכוי ממש)א( ל4ְלִפי תקנה 

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

 ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה-לאותו חודש, בתוספת החלק השניםלנכותו ממשכורת החודש 

 החישוב:
    :נקודות הזיכוי שיובאו בחשבון בחישוב המס של זיוה

 תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה  0.50+  ילדים 7=  9.75
 75.9×  216=  ₪ 106,2  -סכום נקודות הזיכוי 

 ₪ 976,12 - 2016/10, לחודש זיוהמשכורת החודש ששולמה ל
 59,520/  ₪12 =  4,960 החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" )המענק החייב(:

 12,976+  ₪4,960 =  17,936מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

 מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה
 ₪ 13,860מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,077.40+ (  17,936 - 13,860) ×  ₪31% =  3,340.96

 max(  340.96,3 - 106,2;  0= )  ₪ 1,234.96 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה:
 ₪ 8,920מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,040.00+ (  12,976 - 8,920) ×  ₪21% =  1,891.76

 max(  1,891.76 - 061,2;  0= )  ₪ 0 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 1,234.96 - ₪0 =  1,234.96  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק )"המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
 1,234.96×  12=  14,819.52=   ₪ 14,820 קבועה"(:

 .בתשובה 
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 :החנותת , מנהלזיוהשל  1/2016תלוש  ְרִכיֵבילהלן  .18שאלה מספר 
 ₪   9,487 ......................................................................................... משכורת יסוד .1
 ₪ 4,368 ........................ נכללת כמרכיב לפנסיה(הקבועה  חודשית פת)תוס א' פת. תוס2
 ₪ 2,441 .... (ֵמַהַיַעד 15%על  ָהעֶֹלהחודשי  ְלִפְדיֹן ְבַהָגָעהאך ורק . תוספת ב' )משתלמת 3
 ₪ 465 ........... נסיעה )השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה( ַבתְּקצ. 4

למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לקיצבה, ₪  1,283 , בחודש זה, סךהעבור הפריש המעסיק
 [., כנדרש, לאותן קופות גמלהא את חלקיגם ה מתמשל זיוה] . )קה"ל( לקרן השתלמות₪  1,204וסך 

ָזֵקףמהו השווי  ִּ  ?(סכום מעוגל)ה"ל , בשל הפרשות המעסיק לקופת הגמל לקצבה ולקזיוהל ֶש
 ₪ 226 .א 

 ₪ 191 .ב
 ₪ 374 .ג
 ₪ 52 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

ִגין ההפרשה ל ְּ  :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה 
 יסוד 9,487 + תוס' א 4,368 + בתוס'  2,441 + נסיעות ₪465 =  16,761 : (ללא שווי שימוש ברכב) הכנסת עבודה

 min (רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  761,16 ; סכום התקרה 23,660 ) × %7.5 = ₪ ,2571 <₪  ,2831
 לגבולות שבחוק, שיזקף לשכרה של זיוה: ֵמַעלהסכום ששילם המעסיק לקופת הגמל לקיצבה, 

26 ₪  =1,257 - 2831, 

ִגין  ְּ  הפרשת המעסיק לקרן ההשתלמות:חישוב הזקיפה 
  -)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 
שכר שעות  למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, - ַהְכָנַסת ֲעבָֹדה -" ורת קובעתמשכ"

ֶשל מאמץ מיוחד ְּ אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה  - או אירוע מסויים נוספות ותשלומים 
ְלִעְנַין תשלום תוספת היוקר ְכִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם ֵבין לשכת התיאום של הארגונים 

 " הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;
את המרכיבים "משכורת קובעת" כוללת  -"( חבק מס הכנסהלפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה )"

הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת הנכללת כמרכיב 
לפנסיה לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות נוספות, שכר פרמיות, פריון 

, ביגוד. כמו עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר הוצאות רכב, קצובת נסיעה
 כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

", המהווה תוספת קבועה שנכללת כמרכיב לפנסיה, יכלל במשכורת אפת לפיכך, רכיב השכר "תוס
 הקובעת לקה"ל.

המותנה בתנאי, ום תשל", שהוא תוספת בהמשכורת הקובעת לקה"ל לא תכלול את רכיב השכר "
את קצובת הנסיעה, שהיא לא תכלול ו( מהיעד 15%הגעה לפדיון חודשי העולה על ) ניתן בשל מאמץ מיוחדש

 ₪. 15,712. כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על תשלום שניתן לעובד לכיסוי הוצאותיו

 min[  תקרה 15,712( ; יסוד  9,487+ א' 'תוס ₪4,368 = ] )  13,855   :זיוהשל  לקה"ל "משכורת קובעת"

 ת לקה"למשכורת קובע 13,855×  ₪7.5% =  1,039.13   :זיוהשל  מהמשכורת הקובעת 7.5%
 :זיוהשל  הלגבולות שבחוק, שיזקף לשכר ֵמַעלהסכום ששילם המעסיק לקרן ההשתלמות 

165 ₪  =0391, - 2041, 
בשל הפרשות המעסיק לקופת הגמל לקצבה  1/2016בתלוש  זיוהסה"כ השווי שיש ִלְזקֹף ל

 קיצבהשווי  26+ שווי קה"ל  165=   ₪ 191  :ולקרן ההשתלמות

 .בתשובה 
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 .19שאלה מספר 
 

. 30/4/2016-בֶשִנְפַטר שנים, במשרה מלאה, עד  4היחיד  סיקומע עבד במשכורת אצל ז"ל ערן
 (, היתה קבועה, כלהלן:"המשכורת האחרונה") מֹתֹמשכורתו החודשית, לרבות זו האחרונה לפני 

 ₪   10,470 ..............................................................................בסיס משכורת.  1
 ₪  2,160 .................................................................. ְגלָֹבִליֹתשעות נוספות  . 2

 ₪. 112,380 - ערןשל  ֵעֶקב מֹתֹשילם  שהמעסיקמענק ַההֹן סך 
ָּה לפקיד לא אם (, ולא הוגדל הפטור) השומה לצורך הגדלת הפטור שבסמכות המנהל נעשתה ְפִנ

 א( לפקודה?7)9לפי ס' , ערןהון שנתקבל עקב מותו של מס של מענק הב החייבמהו החלק 
 ₪  28,620 .א 

 ₪  11,340 .ב
 ₪  14,460 .ג
 ₪  61,860 .ד

 פתרון  

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

 הפתרוןהסבר 
 
 ג
 
 
 
 

 א()ב( לפקודה, פטורים ממס:7)9לפי ס' 
עד סכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל  -מענק הון שנתקבל עקב מוות  (1) "

האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי שנת עבודה, לפי המשכורת 
המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, 

 בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;
לכל שנת ₪  24,480בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על  (2) 

 "  בחלק משנה;עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה 
הכנסת עבודה למעט  - " לעניין חישוב הפטור, פירושהמשכורת" -לפי הנחיות מס הכנסה 

״משכורת  תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד.
עשר החודשים שקדמו לפיטורים. סכום -חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שנים

)כמשמעותו בתקנות פיצויי פיטורין( שחייבים  להיות גבוה מ״שכר עבודה״ להמשכורת יכו
 לשלם עבורו פיצויים.

 , לפי משכורת אחרונה: משכורת של שני חדשי עבודה
 (בסיס משכורת 10,470+ שעות נוספות גלובליות  2,160× )  ₪2 =  25,260

 של מענק ההון:ַהָפטּר החלק  

  min[  min(  תקרה 24,480;  25,260× )  שנות עבודה 4;  שנתקבלהמענק  ₪112,380 = ]  97,920
 המענק שנתקבל 112,380 -החלק הפטור 97,920=  ₪ 14,460 החלק החייב במס של המענק: 

 .גתשובה 
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. זיוה בתחום הסיעוד(, המועסקת כדין עובדת זרה חוקית" )עובד זר חוקי, היא "52זיוה, אישה בת  .20שאלה מספר 
 .בלבד באותו זמןְוָשֲהָתה בישראל  31/12/2016עד  1/2/2016-היחיד מ מעסיקה עבדה אצל

 [?הרלוונטיותתקנות לפי ה] 2016כמה נקודות זיכוי יובאו בחשבון בחישוב המס על הכנסתה בשנת 
 ז "נ 2.52 .א 

 ז"נ 0.50 .ב
 ז"נ 0.00 .ג
 ז"נ 2.75 .ד

 פתרון 

 (. מס הכנסה )זיכויים לעובד זר תקנות סעיפים רלוונטיים
 א.36, ס' 36, ס' 34ס'  -פקודת מס הכנסה 

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

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

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

 א לפקודה.36-ו 36, 34לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 
שאינה ( לפקודה של עובדת זרה חוקית 2( או )1)2בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף  )ב( 

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

שהה העובד הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין,  )ג( 
בחשבון בחישוב המס על הכנסתו,  יובאבישראל או באזור בחלק משנת המס, 

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

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

 חודשים. 11. היא עבדה ושהתה בישראל עובדת זרה חוקית בתחום הסיעודזיוה היא 
, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי היובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתלפיכך, 

 .2016 ה בארץ בשנת המסתהחודשים שבהם שה 11-ב)א(, כשהוא מוכפל  ןקט ףכאמור בסעי
 .נ"ז 2.52בחשבון  ֶּּבאָנה 2016כנסתה בשנת , בחישוב המס על הכלומר

 ( לפק' 34ס'  2.00 + לפק' 36ס'  0.25 + א לפק'36ס'  0.50)  × בישראלחודשים בהם שהתה  11 / 12 = 2.52

 .אתשובה 
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 דיני עבודה
 
 
  

 .21שאלה מספר 
 

ְכנּתבמחלקת  ְמַתְכֵנתערן, של  השכרתלוש  ִּ ן: מהסכומיםהְּרַכב , בחברה ַה ָּ ַה ְּ  ֶש
 ₪ 19,036 ................................................................................................. .  שכר יסוד1
 ₪ 1,647 .............................. (בכל חודש באופן קבוע וללא כל תנאימשולמת ) צוותתוספת .  2
ְכנּתמשולמת אך ורק אם פרויקט ) 2016.  תוספת 3  ₪ 3,088 ....... (ַהְזַמן ִלְפֵנישבועיים  ְשַלםּה ִּ
 ₪ 4,735 ......  (משולמת אך ורק לעובדי מח' התכנות בחברה) ְמַתְכְנִתים -מחלקתית  פת.  תוס4

ֶחְשֹּן שכר עבודתסך הרכיבים ַמהּ  ְּ  פיצויי פיטורים?ְלִעְנָין תקנות  וֶשְּּבאּ 
 ₪  23,771 .א 

 ₪  28,506 .ב
 ₪  25,418 .ג
 ₪  20,683 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

 (,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) 

או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק  תוספת מחלקתיתנכללת בשכר עבודה  )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 צוותתוספת "רכיב השכר 
 דה לענין תקנות פיצויי פיטורים.חלק משכר העבודה הרגיל. לפיכך, הוא יובא בחשבון שכר העבו

ְכנּתאך ורק אם פרויקט  משולם ,"2016תוספת רכיב השכר "  .ַהְזַמן ִלְפֵנישבועיים  ְשַלםּה ִּ
תשלום המותנה בתנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה מהווה כלומר, הוא 

ְלִעְנַין שכר העבודה ככזה, הוא לא מהווה חלק מהשכר שיובא בחשבון . חדל התשלום -המצב 
 התקנות הנ"ל.

 :לענין תקנות פיצויי פיטורים ערןשל  וסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודת
 שכר יסוד 036,19+  צוותתוספת  ,6471+  מחלקתיתתוספת  735,4=  ₪ 418,25

 .גתשובה 
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ילתקופה ) לעבוד אצל מעסיקו 5/11/2014-, התחיל ב3/4/1948ְיִליד ערן,  .22שאלה מספר  ִּ א עבד ו. ה(ְקצָּבה ִבְל
ָכֵנס לתוקף ְבתֹם תקופת  למעסיקהודיע אז  ,9/8/2016עד יום אצלו ברציפות  ִּ על התפטרותו, ֶש

  .הנוגע לעניןעל פי החוק  ְכחָֹבתֹ, ההודעה המוקדמת
חוק פיצויי פיטורים, רואים את התפטרותו זו של ערן כפיטורים? )בחר/י את  ְלִעְנָיןהאם, 

 המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(
 מראש.דשים ולפחות שלושה ח להמשיך ולעבוד,זַּלת ִאם הציע לו המעסיק כן,  .א 

 לחוק פיצויי פיטורים. 14חלות על הצדדים הוראות סעיף לא, אלא אם כן  .ב
 .של ערן כפיטוריםזו את התפטרותו  רואים כן. .ג
 לא, מאחר שערן לא פוטר מעבודתו. .ד

 פתרון 

 (.ה)11ס'  -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים
 .3ס'  -חוק גיל פרישה 

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

, כמשמעותו התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה" -)ה( לחוק פיצויי פיטורים 11לפי ס' 
; ואולם מותר רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים, 2004-בחוק גיל פרישה, התשס"ד

לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף קטן זה, או במקומם, כל סכום 
לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעסיק  47המשתלם לעובד מקופת גמל, כמשמעותה בסעיף 

התנאים לקופה, ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם, והוא אף אם לא נתקיימו 
 ".20או  14האמורים בסעיפים 

גילו ולקבל, גיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל "ה -לחוק גיל פרישה  3לפי ס' 
בהתקיים התנאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא 

 ".(גיל הפרישה -לאישה )בחוק זה  62גיל  -, ובכפוף להוראות פרק ד' לגבר 67גיל 
. כלומר, לאחר שהגיע לגיל הפרישה, 67שהגיע לגיל  ְלַאַחר, ערן התפטר 3/4/1948-כמי שנולד ב

 כמשמעותו בחוק גיל פרישה.
 .רואים את התפטרותו זו של ערן כפיטוריםלפיכך, לעניין חוק פיצויי פיטורים, 

 
 .גתשובה 
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ם של ערן עבודה השכר  .23שאלה מספר  ֵּ ַּ משלם המעסיק לעובדיו את  בכל חודש 9-דש. בעל בסיס של חולו ִמְש
 ו של ערן, בעד חודשמשכורתולמה ש, נסיעתו של המעסיק לחופשהשכר החודש הקודם. עקב 

, ְבֶשל איחור זה של לערןבית הדין לעבודה ָפַסק  .9/9/2016-ברק ₪,  11,360, סך של 7/2016
 גנת השכר.( לחוק ה1)א()17ָשָכר ְמֵלִאים, ְלִפי ס' -, פיצויי ֲהָלַנתהשכרתשלום 

ֵסף לשכר המָּלן על פי פסיקת בית הדין? ָּ ִּ  מהו הפיצוי ֶש
 ₪ 3,976 .א 

 ₪  6,248 .ב
 ₪  5,112 .ג
 ₪ 5,923 .ד

 פתרון 

 )א(.17, 9, 1 ס' - הגנת השכרחוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 
 

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש " - לחוק הגנת השכר 9ס' ְלִפי 
בחצות הלילה,  31/7/2016-הוא ה 7/2016המועד לתשלום משכורת חודש  ".בעדו הוא משתלם

 .1/8/2016-טרם כניסת ה
 :לחוק 1לפי ס' 

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

א ייום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו השל ערן שלא שולמה לו עד ל 7/2016כלומר, משכורת 
 מת, היא "שכר מולן".משתל

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

החודש פירושו "בזמן" תום החודש )ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן שושן( ולא במועד 
מאוחר יותר מתום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנקציה כלפי המעביד לעניין הפעלת פיצוי 

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

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

 )א( לחוק הגנת השכר:17סעיף  ְלִפי
ֵסף הסכום הגבוה מבין אלה )להלן  ָּ  פיצוי הלנת שכר(: -לשכר מולן ִי

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

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

 האמורה באופן יחסי. 20%חלק מחודש תשולם התוספת של 
( לחוק הגנת השכר 1)א()17במדד המחירים לצרכן, פיצויי ההלנה לפי סעיף בתקופות של עליה מתונה 

 (.2)א()17יהיו גבוהים מפיצויי ההלנה לפי סעיף 

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

שלאחר  6-ע השלאחר המועד לתשלום שכר העבודה(, חל בשבו 40-יום התשלום בפועל )היום ה
 ( 40/  7=  5.71=  6-) השבוע ה         המועד לתשלום שכר העבודה.

 ( לחוק הגנת השכר:1)א()17חישוב הפיצוי ְלִפי סעיף 
 11,360/  20=    11,360×  ₪5% =  568 פיצוי הלנת שכר בעד השבוע הראשון:

 ( 11,360 / 10 ) × 5 = 11,360×  %10×  5=  ₪ 5,680 נוספים: שבועות 5פיצוי הלנת שכר בעד 
 ₪ 6,248  :הלנת שכר יפיצוסה"כ  

 .בתשובה  
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ילדה בת ובן בריאים, בלידה  5/6/2016-. ב3/5/2015-זיוה התחילה לעבוד אצל מעסיקה היחיד ב .24שאלה מספר 
 (. "חופשת לידה"(, ויצאה לתקופת לידה והורות )תאומיםאחת )

נשים, מהי תקופת הלידה וההורות לה היא זכאית? )בחר/י את המשפט הנכון לפי חוק עבודת 
ִאים( ָּ ין המשפטים ַה ֵּ  ביותר ִמ

 .שבועות 29 .א 
 .שבועות 26 .ב
 .שבועות 32 .ג
 .שבועות 28 .ד

 פתרון 

 )ג(6)ב(, ס' 6)א(, ס' 6ס'  -חוק עבודת נשים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

 תקופת לידה והורותה סיקעובדת שקרובה ללדת יתן לה מע" -)א( לחוק עבודת נשים 6ְלִפי ס' 
 ."תקופת לידה והורותבתוך  יעסיקנהולא 

 )ב( לחוק:6ְלִפי ס' 
, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, היא עשרים ושישה שבועות תקופת לידה והורות (1) "  

 כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה;
לא  שתקופת הלידה וההורות, ובלבד תקופת הלידה וההורותעובדת רשאית לקצר את  (2)

תקופת הלידה תפחת מארבעה עשר שבועות, או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של 
( 1(, )ג(, )ד( או )ד1, אם מימשה את זכותה להאריכה לפי סעיפים קטנים )בוההורות

 הארכות(; -)להלן 
(, לא 2כאמור בפסקה ) תקופת הלידה וההורותעובדת שהודיעה על רצונה לקצר את  (3)

לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום  המעסיקיוכל 
 שהודיעה כאמור;

שייה המסחר והתעסוקה רשאי לקבוע הוראות לעניין מתן הודעה על קיצור שר התע (4)
כאמור בסעיף קטן זה, ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות  תקופת הלידה וההורות

 אחר; ולמעסיק, תקופת הלידה וההורותלהודעה למי שהעובדת עבדה אצלו לפני 
לתקופת הלידה ני יציאתה ( לא יחולו על עובדת שעבדה לפ4( עד )1הוראות פסקאות ) (5)

תקופת או באותו מקום עבודה;  מעסיקפחות משנים עשר חודשים אצל אותו  וההורות
של עובדת כאמור היא ארבעה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או  הלידה וההורות

 "  פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.
עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את תקופת " -לחוק  )ג(6לפי ס' 

הלידה וההורות בשלושה שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד 
 ."השני

 חודשים אצל אותו מעסיק. 12-לתקופת הלידה וההורות, זיוה עבדה לא פחות מלפני יציאתה 
 )ב( שלעיל, חלות עליה. 6( בס' 4( עד )1לפיכך, הוראות פסקאות )

זכאית להאריך את תקופת הלידה וההורות בשלושה מאחר שילדה ילד נוסף באותה לידה, היא 
 ו.שבועות נוספים בעד

 תקופת הלידה וההורות לה זכאית זיוה:
 ( לחוק1))ב(6לפי ס' שבועות  26+  )ג( לחוק6לפי ס' שבועות  3=  שבועות 29

  
 .אתשובה 
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של ערן, זכאים העובדים לדמי מחלה מלאים, החל  פי תנאי העבודה ַהְנהִּגים במקום עבודתועל  .25שאלה מספר 
נתן ) 4/5/2016( כוללועד ) 1/5/2016-ימים, החל ב 4מהיום הראשון להיעדרם. ערן נעדר מעבודתו 

כמתחייב , מסר למעסיקו הצהרה חתומה בידו )5/5/2016לעבודה, בבוקר (. כשחזר הודעה למעסיק
נוכחות בלידה של בת זוגו. לפי ההצהרה ולפי אישור רפואי ְלצֵֹרך (, לפיה נעדר בתקנות הרלוונטיות

יָדה של הָֹפָעָתם שצורף אליה, תחילת  ֵּ ּמֵֹעד ֹּם  02:15בשעה  1/5/2016-היתה בִציֵרי ַה
יָדה  ֵּ  .23:50בשעה  2/5/2016-היה בַה

בהתאם , על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו )2/2016-ב ימים של היעדרות 5זקף אם ערן 
(, בשל בדיקות הקשורות להריון בת זוגו, ואם יתרת המחלה הצבורה שלו לכללים שנקבעו בתקנות

, שלו תקופת המחלה הצבורהִלְזקֹף ַעל ֶחְשֹּן  ערן כמה ימי היעדרות זכאי ימים, 30עומדת על 
 ?הנוגע לעניין ותקנותיו, ְלִפי החוק של בת זוגו נוכחות בלידה זוְלצֵֹרך 

 יום אחד. .א 
 ימים.  3 .ב
 ימים.  2 .ג
 ימים.   4 .ד

 פתרון 

 (.חוק דמי מחלה )היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג סעיפים רלוונטיים
 (.הריון ולידה של בת זוגתקנות דמי מחלה )כללים בדבר היעדרות עובד עקב 

 חוק דמי מחלה.

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

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

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

 (:כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוגלפי תקנות דמי מחלה )
עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי סעיף  . 1" 

 בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.  למעבידולחוק, ימסור הודעה  1
יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר טיפולים  1הודעה כאמור בתקנה ל .2

ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת הזוג ומועדה,  או בדיקות של בת הזוג הקשורים להריון
לרבות רופא  -; לענין זה, "הרופא המטפל" 4לפי הענין, והכל בהתאם להוראות תקנה 

 מחליף. 
לא יראו בהיעדרותו  2-ו 1כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות  .3

 לחוק. 1היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 
לחוק, אם היא היעדרות  1ן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף היעדרות עובד מ .4

 לצורך אחד מאלה: 
(1 ) ... 
(2) ... 
שעות  24מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד  -נוכחות בלידה; לענין זה, "לידה"  ( 3)

 " .מתום הלידה
יָדה תחילת הופעתם של  ֵּ  . 2:15בשעה  1/5/2016-היתה בִציֵרי ַה

 , כלומר, לאחר הופעתם של צירי הלידה.1/5/2016-מעבודתו החל בערן נעדר 
שעות מתום  24. ערן זכאי היה להיעדר עד תום 23:50בשעה  2/5/2016-מועד תום הלידה היה ב

 הלידה.
 ערן מסר למעסיק הצהרה חתומה כמתחייב בתקנות וצירף אישור רפואי כנדרש.

ערן, נכללו בתקופה שבין תחילת הופעתם של צירי  ימי היעדרותו של 4מתוך  (1-3/5/2016ימים ) 3
 שעות מתום הלידה.  24הלידה ועד 

, על חשבון תקופת המחלה הצבורה 2/2016-ימים של היעדרות ב 5לפי נתוני השאלה, ערן זקף 
 (, בשל בדיקות הקשורות להריון בת זוגו. בהתאם לכללים שנקבעו בתקנותשלו )

 .היעדרות, אותם הוא זכאי לזקוף בשל לידה זו של בת זוגוימי  2נותרו לו לפיכך, 
 

 .גתשובה 
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שכרו משתלם  .(ועדיין הוא עובד אצלו) 1/1/2011-עובד ברציפות, אצל מעסיקו היחיד, החל ב ערן .26שאלה מספר 
שנתית נקבעת על פי זכותו לחופשה ה'(. -ימי עבודה )א' 5שבוע עבודתו בן  לו על בסיס חודש.

, שחל על הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקיהצו הסעיף הנוגע לענין ב
  .ימים בפועל 234עבד  2016בשנת  הצדדים.

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

 ימים 16 .א 
 ימים 17 .ב
 ימים 14 .ג
 ימים 18 .ד

 פתרון  

 .38, 3, 1ס'  -חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים
 .צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי

 .21ס'  -חוק הסכמים קיבוציים 

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

 אצל מעסיקו. ערןשל  השישית, לענין חוק חופשה שנתית, היא שנת עבודתו 2016שנת 
ימי החופשה השנתית , בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקילצו ההרחבה  8לפי ס' 

 17ית ואילך, הוא שיש, בעד השנה הבשבועימי עבודה  5מועסקים שלהם זכאים עובדים אשר 
 .ימי עבודה בפועל )מעבר ליום הפנוי(

 234, עבד באותה שנה בפועלומעסיקו היה קיים בכל שנת העבודה.  ערןהקשר המשפטי ֵבין 
נתית בפועל )מעבר ליום שימי חופשה  17-זכאי ל ערןלפי צו ההרחבה האמור, , . לפיכךימים

 . 2016ת הפנוי( בעד שנ

 על פי החוק: ערןבדיקה לעומת הזכות לחופשה, המוקנית ל
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 " -לחוק הסכמים קיבוציים  21לפי ס' 
 ".אך לא לגרוע מהן עליהן

הוא  6-, אורך החופשה השנתית ְבַעד שנת העבודה ה( לחוק חופשה שנתית5)א()3ככלל, לפי ס' 
שנת העבודה. ְבפַֹעל, כל היה קיים ב וומעסיק ערןהקשר המשפטי ֵבין . קלנדריים מיםי 18

לפיכך, היה זכאי, לפי החוק, לחופשה שאורכה כמפורט בס'  ים.ימ 234שנה  העבד באות
 ( שלעיל. 5)א()3

, רצופים בימי החופשה לא תיכלל אלא מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשהמאחר ש
 ימי חופשה בפועל, מעבר לימי שישי ושבת. 14-היה זכאי למעשה, על פי החוק, ל ערן

לחופשה שנתית, עדיפה על ההוראה  ערןההוראה שבהסכם הקיבוצי, הנוגעת לזכויותיו של 
  .ערןשבחוק חופשה שנתית ומטיבה עם 

 האמור. על פי צו ההרחבהתיקבע , זכותו לחופשה שנתית לפיכך
 

 .בתשובה 
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לעבוד  פוטר מעבודתו וחדל 6/11/2016-ב. ִהְתַחְיבּת ִבְכָתבעל פי ₪  1,764ערן חייב למעסיקו  .27שאלה מספר 
נוכה לטובת החזר החוב. את היתרה, , ₪ 958 - 11/2016, בתלוש האחרון ושכרכל  .אצל המעסיק

( משלם לערן המעסיק עצמושהוא ) פיצויי הפיטוריםמלהפחית המעסיק  רֶֹצה₪,  806בסך 
 (."השלמת פיצויי פיטורים")

את משלם לערן,  שהוא )המעסיק עצמו( המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטוריםהאם 
ין המשפטים הבאים(? רההחוב האמו יתרת ֵּ   )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמ

 סכום של חוב שחייב העובד למעסיק ניתן להפחית משכר עבודה אחרון בלבד.לא.  .א 
 כן, המעסיק רשאי לעשות זאת. .ב
 שבהן הוא לא זכאי לפיצויי פיטורים על פי חוק.ערן פוטר בנסיבות , אלא אם כן לא .ג
 יתרת החוב הנ"ל תופחת מפיצויי הפיטורים., ֵמרֹאש ובכתב, שערן ביקשובלבד ש ,כן .ד

 פתרון 

 )א(25, ס' (2)ב20ס'  -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

על אף האמור בסעיף קטן )א(, חדל עובד לעבוד אצל  -)ב( לחוק הגנת השכר 25ְלִפי סעיף 
המעסיק, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, 

לטובת ₪,  958זה, ניכה המעסיק משכר עבודתו של ערן ".  מכוח זכותו לפי ס' לרבות מקדמות
 החזר חובו.

 ₪. 806לאחר הניכוי האמור, נותרה יתרת חוב בסך 
המעסיק רשאי להפחית מפיצויי הפיטורים ומפיצוי ההלנה " -לחוק הגנת השכר  (2)ב20לפי ס' 

צויי סכום של חוב שחייב העובד למעסיק או סכום שהמעסיק חייב או זכאי לנכותו מפי
 ".הפיטורים

חוב ולא , נקוב בסכום, אשר ערן התחייב לשלמו למעסיק )ָקצּבת החוב המדוברת הינה חוב רית
 (. מכחישוהעובד קצוב אשר המעסיק תובעו ו-בלתי

ים שהוא, המעסיק עצמו, להפחית את יתרת החוב האמורה מפיצויי הפיטור רוצההמעסיק 
, לקופת גמלבמהלך השנים,  ,ולא מסכומים שהופרשו (,"השלמת פיצויי פיטורים"משלם לערן )

 (.לחוק פיצויי פיטורים 26ר' סעיף )ם או עיקול םשעבוד תם,, העברהחזרתםלה על שעשויה להיות הגב
משלם לערן, את  )המעסיק עצמו(שהוא  להפחית מפיצויי הפיטוריםהמעסיק רשאי לפיכך, 

 .החוב האמורה יתרת

 .בתשובה 
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מבקש מעסיקו  11/7/2016-ימים רצופים. ב 20ערן סיים שירות מילואים שנמשך  4/7/2016-ב .28שאלה מספר 
רלפטרו מעבודתו  ַּ  (, בלי לתת לו הודעה מוקדמת לפיטוריו.)באופן מיידי ְלַאְל

ְנִסיֹּת שתוארו לעיל, רשאי המעסיק לפטר את ערן? )בחר/י את המשפט הנכון  ַּ ביותר האם, 
 מבין המשפטים הבאים(

 את שירות המילואים. ִמְכָבר ֶזה, ֵמַאַחר שערן סיים כן .א 
א, לא .ב ָּ ר יקבל המעסיק  ֵכן ִאם ֶא ֵּ ֲעסָּקה ֵמֵאתלפיטוריו של ערן ֶה ַּ  .ַוֲעַדת ַה
ְפקּדֹ ְלַמַען, ֵעת. זכותו של מעסיק לפטר עובד בכל כן .ג ִקין ִּ ַּ  .העסק של ַה
 .בתקופה של שלושים ימים לאחר תום שירות מילואים עובד אין לפטרלא.  .ד

 פתרון 

 א41ס'  -( חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

 (:חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודהל א41ְלִפי סעיף 
היעדרותו של עובד מעבודתו, לרגל שירות מילואים, לא תיראה כהפסקה ברציפות  )א( א.41"

 עבודתו במפעל.
לא יפטר בעל מפעל עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או  (1)א

 -שכו )בחוק זה שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או מ
 ְבֵטִלים הפיטורים. -פיטורים בשל שירות מילואים(, ואם פיטרו 

לא יפטר בעל מפעל עובד בתקופת היותו בשירות מילואים אלא בהיתר מאת ועדת  )ב(
ולענין שירות מילואים העולה על יומיים רצופים, לא יפטרו בלא התעסוקה; 

; לא תום שירות המילואיםהיתר כאמור גם בתקופה של שלושים ימים לאחר 
תיתן הועדה היתר לפי סעיף זה, אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו שבשלהם יש 
להתיר את הפיטורים, ורק אם הוכיח בעל המפעל כי הפיטורים המבוקשים אינם 
בשל שירות המילואים; הועדה תיתן את החלטתה, ככל הניתן, לאחר שתובא 

 לפניה תגובת העובד.
הודעה המוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות המפורטות בסעיף במניין ימי ה )ג(

 קטן )ב(.
, על בעל המפעל הראיה שהפיטורים 21בהליך לפני ועדת התעסוקה לפי סעיף  )ד(

 .במילואים העובדכאמור בסעיף קטן )א(, ָהיּ ְבֶשל ַטַעם ֶשֵאינֹ ֵשרּתֹ ֶשל 
לרבות אי חידוש חוזה עבודה לתקופה קצובה, שהוא אחד  -בחוק זה, "פיטורים"  )ה(

 מאלה:
 חוזה עבודה לתקופה קצובה של שנים עשר חודשים או יותר; (1)
חוזה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים, שהאריך או  (2)

שחידש העסקה קודמת של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של 
 "  החוזה.

 
מאחר שערן סיים שירת מילואים העולה על יומיים רצופים, וטרם חלפו שלושים ימים מתום 

 .המעסיק לא רשאי לפטרו בלא היתר מאת ועדת התעסוקהשירות המילואים האמור, 
 

 .בתשובה 
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עבודתו  ְגמּלשנים, עובד אצל מעסיקו בחופשת הקיץ.  17מלאו לו  1/6/2016-ערן, נער עובד שב .29שאלה מספר 
ם ֵּ ַּ לפני שלו ) 8/2016שעות. תלוש  160הועסק  8/2016לו על בסיס של שעות עבודה. בחודש  ִמְש

 ₪ 3,368 .................. . שכר יסוד1 ( הְּרַכב מהתשלומים הבאים: בדיקת ההשלמה לשכר מינימום
 ₪  336 ........... פרמיה מדודה. 2 
 ₪  235 .............. נסיעות. דמי 3 

 מהו הסכום שעל המעסיק להוסיף בתלוש האמור, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום?
 ₪  77 .א 

 ₪   336 .ב
 ₪  0 .ג
 ₪  782 .ד

 פתרון 

 .            16, ס' 3, ס' 2, ס' 1ס'  -חוק שכר מינימום  סעיפים רלוונטיים
 (.עובד וחניכיםתקנות שכר מינימום )נוער 

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי [ תקנות שכר מינימום )נוער עובד וחניכים(]בתקנות לחוק שכר מינימום, נקבעו  16ס'  לפי
 .שנים 18שטרם מלאו לו עובד 

החוק יחול על " -( שכר מינימום )נוער עובד וחניכים לתקנות 2לפי תקנה  הוא "נער עובד". שנים 17מלאו לו  1/6/2016-ערן, שב
 ."נערים עובדים ועל חניכים בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה

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

 עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.
 לקיות משרתו.עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימום חלקי שיחושב יחסית לח )ב( 
נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן )א(, בשיעור יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם  )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. " -בסעיף זה לפי ההוראות המחייבות קופת גמל )

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

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

 או שכר משולב; שכר יסוד (1)
(2) ... 

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

, מוסכמת, קבועה או פרמיה מדודהתוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות,  לא יובאו בחשבוןואולם 
 . נסיעות שמשלם המעסיקהוצאות כלכלה, אש"ל ו והחזר הוצאות לרבותקבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, 

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

 ... )ה(
 " ... )ו(

מאחר שבשכר המינימום אין להביא בחשבון פרמיה מדודה ונסיעות שמשלם המעסיק, שכרו של ערן, 
 .₪ 3,368 -לחוק שכר מינימום  2שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף 

לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה,  (,וחניכיםשכר מינימום )נוער עובד לתקנות  4לפי תקנה 
 יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

 ;70% -עשרה שנה -לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש )א(
 ;75% -עשרה שנה -עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש )ב(
 .83% -עשרה שנה -עובד שמלאו לו שבעלגבי נער  )ג(

שעות  40לענין תקנות אלה יראו חניך או נער עובד כמועסק במשרה מלאה, אם הוא מועסק " -לתקנות  5לפי תקנה 
בשבוע; חניך ונער עובד המועסקים במשרה חלקית, יהיו זכאים לחלק היחסי של שכר המינימום כאמור בתקנות 

 ".בהתאם לחלקיות המשרה 5עד  3
של שכר המינימום  173-שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק ה" -א לתקנות 5לפי תקנה 

 .", לפי הענין5עד  3החודשי החל עליו לפי תקנות 

 ,8254 × 83%/  173=  ₪ 23.15    כלומר, שכר המינימום לשעה שיש לשלם לערן הוא:
 -א זכאי לשכר מינימום כלהלן והלפיכך, . 8/2016-שעות ב 160הועסק  ערן

 שנה 17לשעה שישולם לנער עובד שמלאו לו שכר המינימום  23.15×  שעות עבודה 160=  ₪ 704,3 
 

 , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: 8/2016בתלוש  ערןהסכום שעל המעסיק להוסיף ל
 8/2016-מינימום לו זכאי ערן בשכר  704,3 - חוק שכר מינימוםהשכר שהובא בחשבון ְלִעְנַין  368,3=  ₪ 336

 .בתשובה 
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שבוע עבודתו, (. חוות שרתי אינטרנטאצל מעסיקו ) ַהֵמיָדע ַאְבָטַחת, עובד יהודי, משמש כמנהל ערן .30מספר שאלה 
מקבל  הואְבַעד כל ְשַעת עבודה רגילה, ביום עבודה רגיל, (. ו'-א'ימים ) 6במקום עבודתו, הוא בן 

שעות עבודה רגילות בימים  35לאחר שעבד  ₪. 20בסך " מידע"תוספת ו₪  66בסך  בסיסשכר 
ועד השעה  14:00(, החל בשעה 12/2/2016(, ערן הועסק ביום שישי )11/2/2016 - 7/2/2016ה' )-א'

 )ללא הפסקה(. 22:00
, כמה על המעסיק לשלם 17:00(, היתה בשעה 12/2/2016השבת, ביום שישי )אם שעת כניסת 

 שעות עבודתו אלה שעבד ביום שישי זה?בעד לערן 
 ₪ 709.50-מ לא פחות .א 

 ₪ 924.50-מ לא פחות .ב
 ₪ 1,053.50-מ לא פחות .ג
 ₪ 903.00-מ לא פחות .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

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

יום השבת מתחיל משקיעת החמה של יום שישי ועד צאת הכוכבים של על פי ההלכה הפסוקה,  "שלו.
 .היום למחרת

 :ְגמּל עבודה במנוחה השבועיתשעות נוספות ּ ְגמּללחישוב  ָבִסיס ַהְמַשֵמש" של ערן, ָשָכר ָרִגיל"
"שכר רגיל" כולל כל ַהתָֹספֹת  17-ו 16"ְלִעְנַין ַהְסִעיִפים  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  18לפי ס' 

", המשתלמים לערן  מידעתוספת "-"שכר בסיס" ו ,ְסכָּמם של הרכיבים ְמַשֵלם לעובדו". שמעסיק
 לחוק. 17-ו 16הסעיפים  ְלִעְנַיןהוא "השכר הרגיל" , ₪ 86 -בעד שעת עבודה רגילה, ביום עבודה רגיל 

  שכר יסוד 66+  תוספת מחלקתית ₪20 =  86 
"בעבודת לילה וביום שלפני  -)ב( לחוק 2לפי ס' לפני המנוחה השבועית. שיום  יה, בו עבד ערן, הו'יום 

  לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה". ...המנוחה השבועית 
העבודה. כלומר, הן שעות רגילות.  יוםהשעות שעבד ביום שישי הן בתחום  8שעות, מתוך  7לפיכך, 

 היא שעה נוספת. ,ככזו .העבודה יוםהשעה השמינית חרגה מתחום 
 35ו' )שעות רגילות בימים א' עד  42שעות )תחום שבוע עבודה(. ערן עבד  43ה לא יעלה על עבודהשבוע 

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

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

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

ַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ המעסיקישלם לו  ( 1)    ..."משכרו הרגיל 1½-ְּ
לפיכך, כל השעות שערן הועסק בהן  .17:00(, היתה בשעה 12/2/2016שעת כניסת השבת, ביום שישי )

 היו שעות עבודה במנוחה השבועית. 17:00אחרי השעה 
כמות  חישוב תעריף לשעה סוג תשלום

 שעות
 סכום

שכר  לתשלום
רגיל 
 לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
 נוספות

שיעור תוס' 
עבודה 

במנוחה 
 השבועית

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

תעריף לשעה  
 בש"ח

שעות עבודה 
רגילות עד 

 כניסת השבת
86 ₪   100% 86.00   ₪ 3 258.00 ₪ 

שעות עבודה 
רגילות במנוחה 

 שבועית
86 ₪  50% 150% 129.00 ₪ 4 516.00 ₪ 

ש"נ ראשונה 
ושניה במנוחה 

 שבועית
86 ₪ 25% 50% 175% 150.50 ₪ 1 150.50 ₪ 

 ₪ 924.50 8  סה"כ

 .₪ 924.50-סכום שלא יפחת משעות עבודה אלה, ביום ו' זה,  8ְבַעד  ערן,לשלם ל המעסיקעל לפיכך, 

 .בתשובה 
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 .משתלם על בסיס שעות עבודה הְגמּל עבודת. האצל מעסיק 1/11/2015-לעבוד ב ההתחיל זיוה .31שאלה מספר 
 תלא עובדזיוה ]שעות בכל יום  5, 'ו-ימים א' ,ימים 6 , הוא בןהבמקום עבודת ,השבוע העבודה של

 - ה, מתוך דו"ח הנוכחות של4/2016חודש בלהלן רשימת אירועים . [בחגי ישראל

ה לצורך בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון, שנעשו נעדר  יום ד 20/4/16
  יום ה 21/4/16 (היעדרות ראשונה בתקופת הריונהעל ידי רופא נשים )

 .העבד ערב פסח יום ו 22/4/16
 .הלא עבד (1פסח פסח ) שבת 23/4/16

)ב( לחוק חופשה 6לפי ס'  את זכותהלראשונה ניצלה  ערב שביעי של פסח יום ה 28/4/16
 .24/3/2016-. הודיעה על כך למעסיקה בונעדרה תשנתי

 .הלא עבד (2פסח שביעי של פסח ) יום ו 29/4/16
 .הלא עבד ִמימָּנההַ  שבת 30/4/16

 .העבד  יום א 1/5/16

ַעד כמה ימי חג 4/2016-ימי עבודה ב ההחסירלא  זיוהאם, ְלַמֵעט הימים שלעיל,  ְּ על היה , 
 ?, לפי צו ההרחבה הנוגע לעניין2016/4בתלוש  דמי חגים הלשלם ל המעסיק

 ימי חג. 1 .א 
 ימי חג. 3 .ב
 ימי חג. 0 .ג
 ימי חג. 2 .ד

 פתרון 

 .הסכם מסגרת -צו הרחבה  סעיפים רלוונטיים
 )ב(6ס'  -חוק חופשה שנתית 

 הסבר הפתרון
 
 א
 
 
 
 

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

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

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

 תא זכאיישים. לפיכך, הודח 3-יותר מ הבמקום עבודת תעובד ,בשכר )שעתי( תעובד ,זיוה
 חגים. דמיתשלום ל

 פסח ושביעי של פסח.  -ימי חג  2חלו  4/2016-ב

 לדמי חגים ְבֶשל יום חג זה. תלא זכאי זיוהחל בשבת. לפיכך,  (1פסח פסח )

 6הוא בן  הששבוע העבודה של] זיוהחל ביום ו', שהוא יום עבודה אצל  (2פסח שביעי של פסח )
 [.'(ו-ימים )ימים א'

 . ערב שביעי של פסח, 28/4/2016-זיוה נעדרה מעבודתה ב

רשאי עובד לקחת יום אחד מן החופשה במהלך שנת העבודה " -)ב( לחוק חופשה שנתית 6לפי ס' 
שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר ויום אחד נוסף באחד מהימים המנויים בתוספת, ואולם אין 

ימים  30, ובלבד שהודיע על כך למעסיקו 5ברשימת הימים כאמור כדי לפגוע בהוראות סעיף 
 ."מראש לפחות

ערב שביעי של פסח הוא אחד הימים המנויים בתוספת. על היעדרותה הצפויה ביום זה, הודיעה 
 יום מראש. זו הפעם הראשונה בה ניצלה את זכותה 30-, כלומר למעלה מ24/3/2016-למעסיקה ב

 .לפיכך, היעדרותה ביום זה נחשבת "בהסכמת המעסיק" )ב( לחוק.6לפי ס'  להיעדר,

, אלא "בהסכמת )יום לפני החג ויום אחרי החג( לשביעי של פסחסמוך  הלא נעדר זיוהמאחר ש
 יום חג זה. לתשלום בעבור תא זכאיהי ,המעסיק"

 .4/2016של חג, בתלוש  יום אחד בעדזיוה זכאית לתשלום  -לסיכום 

 .אתשובה 
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ם ל ערןשל  ושכר .32שאלה מספר  ֵּ ַּ חודשי עבודה  8, מייד לאחר תום 1/6/2016-חודש. בעל בסיס של  וִמְש
( והודיע לו כי לפי החוק הנוגע לענייןבמקום עבודתו, נתן המעסיק לערן הודעה מוקדמת לפיטוריו )

 . ָהֲאמָּרה( ועל עבודתו בפועל בכל תקופת ההודעה של ערן)נְֹכחּתֹ הוא מוותר על 
ן:מהתשלומים הְּרַכב ערן, של  5/2016 שכרתלוש  ָּ ַה ְּ  ₪ 12,150 ................ שכר יסוד . 1 ֶש

 ₪ 2,780 ......... שווי רכב צמוד  .2 
 ₪  945 ........... .  שווי ארוחות3 

יָה ִויֵתר על עבודתומהו הפיצוי שעל המעסיק לשלם לערן בעד תקופת ההודעה האמורה  ֶּ  ?ֶשְלַג
 ₪  3,240 .א 

 ₪ 5,821 .ב
 ₪ 4,455 .ג
 ₪ 5,474 .ד

 פתרון 

 )א(.6, ס' 3, ס' 1ס'  -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים
 .13, 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

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

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

 לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 1ְלִפי ס' 
  -בחוק זה 

 ;1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג -"חוק פיצויי פיטורים" 
 לחוק פיצויי פיטורים; 12כהגדלנה בסעיף  -"עובד במשכורת", "עובד בשכר" 

 לחוק פיצויי פיטורים. 13בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף שכר העבודה המובא  -"שכר רגיל" 
עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של חודש או של  -"עובד במשכורת"  -לחוק פיצויי פיטורים  12ְלִפי ס' 

 עובד שאינו עובד במשכורת. -בשכר" -תקופה ארוכה יותר; "עובד
 ..."שר העבודה באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות, "לחוק פיצויי פיטורים 13לפי ס' 

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

 ;שכר יסוד(   1) )א( " 
 (   תוספת ותק;2) 
 ;(   תוספת יוקר המחיה3) 
 (   תוספת משפחה.4) 

  נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד. )ב(    
לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה )א( או לפי חלק מהם, יובא בחשבון  )ג(  

 " שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.
צמוד" ורכיב "שווי ארוחות" אינם "שכר עבודה רגיל" של העובד. לפיכך, הם לא מובאים רכיב "שווי רכב 

 בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.
ם על בסיס של  ערןשל  ושכר ֵּ ַּ  .א "עובד במשכורת"וה ערןחודש. ְלִפיָכְ, ִמְש
 חודשי עבודה. 8מייד לאחר תום פוטר  ערן

  -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  3ְלִפי ס' 
 עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן: " 

 של יום אחד בשל כל חודש עבודה; -במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים  (1)
ימים,  6של  -במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה  (2)

 בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
 של חודש ימים.  " -לאחר שנת עבודתו הראשונה  (3) 

הודעה מוקדמת  ערןלפיכך, ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על המעסיק לתת ל
 (. 6+  2×  2.5) =    ימים 11של  ו לפיטורי

מעסיק רשאי להודיע לעובד, בהודעה " -הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות )א( לחוק 6ְלִפי ס' 
מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה 

פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו 
 ".וויתר על עבודת

 .(שכר היסוד בלבד) ₪ 12,150 -, המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים ערן"שכר רגיל" של 
בעד תקופת ההודעה המוקדמת שלגביה ויתר על  ₪ ,4554פיצוי בסך  לערןלפיכך, על המעסיק לשלם 

 ₪ 12,150×  הודעה מוקדמת ימי 11/   יוניימים בחודש  ₪30 =  4,455                בפועל. ועבודתנוכחותו ועל 

 .גתשובה 
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ערן משתמש  , על חשבון המעסיק.וממנהלעבודה ְמאְּרֶגֶנת  ַהָסָעהבמקום עבודתו של ערן קיימת  .33שאלה מספר 
בשירותי ההסעה המאורגנת לעבודה בכל בוקר. לאחר כל יום עבודה, נוהג ערן להתאמן במכון 

. הוא מעדיף לוותר על שירותי ההסעה המאורגנת (מטרים 60מרחק ) למקום העבודהסמוך הכושר, 
 בתחבורה ציבורית.( ק"מ 2מרחק )לביתו, ללכת למכון הכושר, להתאמן כשעתיים, ולחזור לביתו 

 "חופשי חודשי" חוזה רב קוחיר לכל כיוון. מ₪  5.00 -באוטובוס בין ביתו לעבודתו  מחיר נסיעה
 .ְבפַֹעל מיםי 22ערן עבד  8/2016בחודש   ₪. 149 -ו מקום עבודתאת ו יוזֹר ְמגּרהכֵֹלל את אֵ 

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

 ₪  149 .א 
 ₪  220 .ב
 ₪ 110 .ג
 ₪ 0 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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

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

 ".וסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמומאות לא ישולם למי שהחזר ההוצ" בצו, 6לפי ס' 
משתמש בפועל, הוא  ערן זכאי להיות מוסע בכל יום, לעבודה וממנה, על חשבון המעסיק.

הוא יכול היה להשתמש בהסעה  בכל בוקר. ,לעבודהרק בדרכו בשירותי ההסעה המאורגנת 
של העדפה אישית, הוא בוחר לוותר על לביתו גם בתום יום העבודה. ברם, מטעמים מהעבודה 

שירותי אותה הסעה. תחת זאת, הוא מעדיף ללכת למכון הכושר, הסמוך למקום העבודה, שם 
 הוא נוהג להתאמן בכל יום.

 בנסיבות אלה, אין הוא זכאי להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה לביתו.

 .דתשובה 
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. על 1/9/2014-, התחילה לעבוד אצל מעסיקה הפרטי ב65%זיוה, עובדת בהיקף משרה של  .34שאלה מספר 
הצדדים חלות הָֹראֹת צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה. המעסיק משלם דמי הבראה 

 (. יוליב 31-בעד התקופה המסתיימת ב) יוליפעם בשנה, במשכורת 
זיוה לא קיבלה עדיין דמי הבראה בעד כל    31/7/2016, עד 1/9/2014-מאחר שהתחילה לעבוד ב

 (.לא עבדה עדיין שנה אחת אצל המעסיק 31/7/2015-בתקופת עבודתה )
מהו סכום דמי ההבראה המגיע לזיוה ְלִפי צו ההרחבה הנ"ל, ₪,  378אם מחיר יום הבראה הוא 

 ? 7/2016במשכורת 

 ₪  3,969.00 .א 
 ₪ 2,579.85 .ב
 ₪ 2,457.00 .ג
 ₪  2,825.55 .ד

 פתרון 

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

 הפתרון הסבר
 
 ב

 
 
 
 

 חודשים. 11-ושנה  -זיוה ַזָכִאית לדמי הבראה ְבֶשל כל תקופת ֲעבָֹדָתּ 

 ימי הבראה.  5ְבֶשל שנת העבודה הראשונה ֵיש לשלם לעובד 

ימי הבראה. עובד זכאי לחלק ַיֲחִסי של קצובת  6ְבֶשל שנת העבודה השניה ֵיש לשלם לעובד 
 הבראה ֲעבּר חלק משנת עבודה בה עבד.

 ימי הבראה: 10.5-חודשי עבודה זכאי עובד ל 11-שנה וכלומר, בשל 
 בעד שנה ראשונה ימי הבראה 5+ ימי הבראה בעד שנה שניה  6×  חודשים 11 / חודשים 12=  ימי הבראה 10.5

. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי 65%זיוה עובדת בהיקף משרה של 
 לחלקיות המשרה.

 

:החישוב  

ֲעִריף ליום הבראה 378=  ₪ ,85.5792  ימי הבראה 510.× חלקיות המשרה  %65 × ַּ
 

 .בתשובה 
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 (, מתוך שעון הנוכחות:23/2/2016' )ג, ביום ערן להלן רישום שעות עבודה של .35שאלה מספר 
 

 3יציאה  3כניסה  2יציאה  2כניסה  1יציאה  1כניסה 
23/2/2016 04:38 07:43 08:18 10:15 10:21 16:07 

לא  ות. זמן ההפסקותיצא להפסק ערן 10:21-ל 10:15השעות  ובין 08:18-ל 07:43בין השעות 
 נחשב כחלק משעות העבודה.

 .(שעות ְוֶחְלֵקישעות )עבד ביום זה? שימו לב! יש לחשב ֶשֶבר ֶעְשרִֹני  ערןכמה שעות עבודה 
 שעות  10.48 .א 

 שעות  11.48 .ב
 שעות 10.88 .ג
 שעות 10.80 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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

 - החישוב
 7+  43/60 - 4 - 38/60=  3.08  -( שעות וחלקי שעות) 1ליציאה  1הזמן שחלף מכניסה 
 10+  15/60 - 8 - 18/60=  1.95  -( שעות וחלקי שעות) 2ליציאה  2הזמן שחלף מכניסה 
 16+  60/7 - 10 - 60/21=    77.5  -( שעות וחלקי שעות) 3ליציאה  3הזמן שחלף מכניסה 

 08.3+  95.1+  77.5=  08.10 -( שעות וחלקי שעות) עבד ביום זה ערןש סה"כ שעות

 .דתשובה 
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 .36שאלה מספר 
 

לכל שעה רגילה. שבוע עבודתה, ₪  36.40 -משתלם לה על בסיס שעות עבודה  זיוהשכרה של 
, כל יוםשעות עבודה. ב 8 -ו'(. תחום יום עבודה רגיל שלה -ימים )א' 6במקום עבודתה, הוא בן 

לצאת  תרשאי זיוה ,בעת ההפסקה. דקות 45משך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת
 ת. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. א עובדיה המהמקום שב

 :8/7/2016-והסתיים ב 3/7/2016-בשבוע שהחל ב, זיוהלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 
 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום

3/7/2016 4/7/2016 5/7/2016 6/7/2016 7/7/2016 8/7/2016 

 08:45 11:45 10:15 15:15 16:30 13:30 כניסה
 18:45 23:30 22:30 24:00 23:45 24:00 יציאה

 בשבוע זה? הבעד שעות עבודת זיוהשיש לשלם למהו השכר 
 ₪  2,184.00-מ לא פחות .א 

 ₪  2,193.10-מ לא פחות .ב
 ₪  2,204.48-מ לא פחות .ג
 ₪  2,431.98-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, ְלַרבֹת  -שעות עבודה", כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה 
 ".20ִפי סעיף  הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל

לצאת  זיוה, ובעת ההפסקה רשאית היתה 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' 6הוא בן  זיוהשבוע העבודה של 

 שעות. 43 -שבוע עבודה 
עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -"עבודת לילה" )שפירושה  העבד זיוה' ג-ו 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)  - שעת יציאה -/ דקת יציאה (  60= ) סה"כ שעות 

 23+  30/  60 - 11 - 45/  60=  11.75      -' הדוגמת חישוב סה"כ שעות מכניסה עד יציאה ביום 

 :בשבוע זה הבעד שעות עבודת זיוההשכר שיש לשלם ל חישוב

 

 .בתשובה 
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. דמי מחלה '(ו-ימים )א' 6הוא בן תו בוע עבודימי עבודה. ש שכרו של ערן משתלם לו על בסיס של .37שאלה מספר 
, עמדה על 2/2016משולמים לו לפי חוק דמי מחלה. תקופת זכאותו לדמי מחלה, בתום חודש 

אלא רק ) בכל ימי העבודה ֶשְבאֹתֹ חודש סיקולא עבד אצל  מע 3/2016ימים. בחודש  88.37
 2ימים.  25היה לעבוד באותו חודש, עבד רק  ֶשֲאמּר, ֶאְפָשִרִייםימי עבודה  27(. מתוך בחלקם

ולא היה זכאי לשכר או לכל תשלום אחר שדינו ) ְצֶדֶקתּמימים, בהם חל חג פורים, ערן נעדר ללא סיבה 
 (. כדין שכר בעד ימי היעדרותו אלה

 ? 3/2016, תקופת זכאותו לדמי מחלה בתום חודש חוק דמי מחלה לפיי, מה
 ימים 89.76 .א 

 ימים 89.30 .ב
 ימים 89.58 .ג
 ימים 89.87 .ד

 פתרון 

 .4ס'  -דמי מחלה חוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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

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

 חוק זה.
ו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אות )ב(

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

 חלה יחסיים.מ בדמי העובד את יזכה מלא
לא תובא  9-ו 8פי הוראות סעיפים -עובד ביטוח דמי מחלה עלהתקופה שבה קיים לגבי  )ג(

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

נה או אכשרה שבעדה אין הוא זכאי לתשלום בהתאם לתנאי הביטוח, למעט תקופת המת
  לדמי מחלה המתחייבת מתנאי הביטוח.

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

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

בכל ימי העבודה שבאותו  (אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה)לא עבד ערן  3/2016בחודש 
 ימים. 25ימים(, אלא רק  27) חודש

 ,3/2016בחודש  ימי עבודה 25-ומאחר שעבד לא פחות מ ימים 6הוא בן תו בוע עבודמאחר שש
תקופת מחלה בת הוא זכאי ל ה מלא אצל המעסיק. לפיכך,רואים את ערן כמי שעבד חודש עבוד

 .יום וחצי בעד חודש עבודה זה

 - 3/2016תקופת הזכאות לדמי מחלה של ערן בתום חודש 
 ימים 88.37 : 2/2016 חודש תק' זכאות לדמי מחלה בתום

   ימים 1.50 : 3/2016תוס' זכאות לדמי מחלה בעד  חודש 
 ימים 89.87 : 3/2016חודש תק' זכאות לדמי מחלה בתום 

 

 .דתשובה 
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על בסיס של חודש. על  והשתלם ל . שכר עבודתו1/4/2012-ב והתחיל לעבוד אצל מעסיק ערן .38שאלה מספר 
להפריש  המעסיקהתחיל  1/10/2012-ב. צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובההצדדים חל 

. על הצדדיםָחל  ֲאֶשר, לקרן פנסיה מקיפה, מכוח צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה ועבור
שכר ההיה  (,כולל "משכורת אחרונה לפני הפרישה", בכל תקופת עבודתו )בקרן הפנסיהַטח ֶּשבהשכר 

 . פוטר ערן 31/7/2016-ב₪.  5,298 - ערןששולם ל רגילה
 ₪. 14,623 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפנסיה הפיצוייםבמרכיב  (כולל רווחים) הסכום שנצבר

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

 ₪ 8,335 .א 
 ₪ 9,261 .ב
 ₪ 6,809 .ג
 ₪ 10,128 .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

 
 ב
 
 
 
 
 

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

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

 .אחרונה לפני הפרישההמשכורת , הוא גם ה(להלן: "שכר מופטר") בחודש₪  5,298 -שכר המבוטח ה
אחר חודשים(. מ 52) שנים 4.333. כלומר, 31/7/2016-ועד שפוטר ב 1/4/2012-מ ועבד אצל מעסיק ערן

 ם.זכאי לקבל פיצויי פיטוריא והופוטר,  הברציפות אצל מעסיקלפחות שנה אחת שעבד 
  -הנ"ל )ד( בצו ההרחבה 6היו בהתאם לטבלה שבסעיף  ,מהשכר ַהְמבָּטח לפיצויים, שיעורי ההפרשות

 תשלומי המעביד לפיצויים באים )ד( בצו6מתוך הטבלה בס' 
 במקום תשלום % פיצויים

 % פיצויים שיש להשלים
 לפיצויים החל ביום... ואילך

1.1.2012 4.18% 50.16%  =8.33333%  /4.18% 49.84%  =50.16% - 100% 
1.1.2013 5.00% 60.00%  =8.33333%  /5.00% 40.00%  =60.00% - 100% 
1.1.2014 6.00% 72.00%  =8.33333%  /6.00% 28.00%  =72.00% - 100% 

 
 (:יםומעוגל יםמקורבסכומים החישוב )

  כספים שולמו לא  בהם חודשים ראשונים,  6בגין  .1
 5,298×  חודשים  6/  12×  ₪100% =  2,649.00 ................................... הפנסיה, יש להשליםלקרן  

                            , בהם שולמו כספים1/10/2012-חודשים, מ 3בגין  .2
 5,298 × חודשים 3/  12 × ₪49.84% =     660.13 ...... בגין השכר המופטר, יש להשליםלקרן הפנסיה,  

                            , בהם שולמו כספים1/1/2013-חודשים, מ 12בגין  .3
 5,298 × חודשים 12 / 12 × ₪40.00% =  2,119.20 ...... לקרן הפנסיה, בגין השכר המופטר, יש להשלים 

                            בהם שולמו כספים ,1/1/2014-מחודשים,  31בגין  .4
 ,2985 × חודשים 31 / 12 × 0028.%=  ₪ 22832,3. ...... , יש להשליםהשכר המופטרלקרן הפנסיה, בגין  

 ש"ח 9,261=      ₪ 260.55,9 ..... (סכום מקורב ומעוגל) ערןסה"כ על המעסיק להשלים ל

 

 .בתשובה 
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 ביטוח לאומי
  

 
 
 

 שלה 9/2016 תלוש. 30/9/2016-כנסו לתוקף בנ, 47, עובדת במשכורת בת פיטוריה של זיוה .39שאלה מספר 
 :הבאיםהורכב מהרכיבים 

 ₪ 21,368 ........................................ לפיטורים .  משכורת בתקופת הודעה מוקדמת1
 ₪ 4,027 .......................... עד תאריך הפרישה שלא נוצלו.  פדיון ימי מחלה צבורים 2
 ₪ 20,011 ........................ א( לפקודה7)9ממס ְלִפי ס' סכום פטור  - פיטורים.  פיצויי 3
 ₪   5,384 ............................................. חייב במס הכנסהסכום  - .  פיצויי פיטורים4

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

 ₪  30,779 .א 
 ₪ 21,368 .ב
 ₪ 25,395 .ג
 ₪  26,752 .ד

 פתרון 

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

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

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

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

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

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

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

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

 לפקודה.
 שלא נוצלורגיל, פדיון ימי מחלה צבורים שכר של זיוה ) 9/2016לכאורה, כל הסכומים שנכללו בתלוש 

חייב במס  פיצויי פיטוריםַמֲעָנק וא( לפקודה 7)9ָפטּר ממס ְלִפי ס'  פיצויי פיטוריםַמֲעָנק עד תאריך הפרישה, 
( לפקודה. ברם, לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, פדיון ימי 2)2( מהווים הכנסה לפי ס' הכנסה

 מדמי ביטוח. ְפטִּרים, )לרבות הסכום החייב במס( פיטוריםהופיצויי  שלא נוצלומחלה צבורים 

 ₪. 21,368 -של זיוה הוא רכיב המשכורת  9/2016יב בדמי ביטוח בתלוש החי היחיד הרכיב

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

 ".האמור בלוח י"א

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

 (:השכר החייב בדמי ביטוח) 9/2016בחודש שכרה של זיוה שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

 min( ההכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  21,368= )  ₪ 21,368

 .בתשובה 
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 23/11/2015-ב. (במוסד לימודים אקדמיהיה סטודנט לכלכלה לא עבד ), 27-ה , בןערן 22/11/2015עד  .40שאלה מספר 
 12/2015חודש כל ב . שכרו השתלם לו על בסיס שעות עבודה.היחיד והתחיל לעבוד אצל מעסיק

באופן עצמאי למוסד לביטוח היה בשירות מילואים. את התביעה לתגמולי מילואים הגיש 
 עבד ערן .לאומי, והמוסד לביטוח לאומי שילם לו ישירות את תגמול המילואים בעד חודש זה

היה  7/10/2016יום  .(תהודעה מוקדמבתום תקופת ) פוטר , אז7/10/2016( כוללעד ) וקאצל מעסי
 א מובטל.התייצב בשירות התעסוקה ומאז הו ערן 1/12/2016-ב .ְלַהֲעָסָקתֹהיום האחרון 

את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה? )בחר/י את המשפט  השלים ערןהאם 
ִאים( ָּ ין המשפטים ַה ֵּ  הנכון ביותר ִמ

 .12/2015, מאחר שלא שולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה בעד חודש לא .א 
  .את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה םהשלי ערן .כן .ב
 .החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18, בתוך קלנדריים חודשים 12מאחר שלא עבד , לא .ג
 .סטודנט במוסד האקדמידמי ביטוח לאומי בתקופה בה היה  םליכן, ובלבד שש .ד

 פתרון  

 .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

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

 ".1בהתאם 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
, בחלק ולידת , בהתאם לחודשוא טרם הגיע לגיל הקבוע לגבישנה, והו 20, מלאו זה מכבר 27-, בת הערןל

 .1ב' בלוח א'
 - לחוק הביטוח הלאומי 161ְלִפי סעיף 

חודשים קלנדריים  12לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא  )א("  
החודשים בתכוף  18שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 

 לתאריך הקובע.
 )בוטל(. )ב(
  -בתקופת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח  )ג(

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

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

1976 . 
, , בעד אחד או יותר מהימים בחודשערןחודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בגין 

 החודשים בתכוף לתאריך הקובע: 18, בתוך לרבות חודש שירות המילואים בצה"ל

 דצמ' נוב' אוק' ספט' אוג' יולי יוני אימ אפר' מרץ פבר' ינו' 
2015           x x 
2016 x x x x x x x x x x   

דמי ביטוח  ערןהחודשים בתכוף לתאריך הקובע, שולמו עבור  18חודשים קלנדריים, בתוך  12כלומר, 
 .בשירות מילואים בצה"ל, או שהיה בהם אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש

 .את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה םהשלי ערןלפיכך, 
 

 .בתשובה 
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 תַֹמֲעִסיקָ כמנכ"ל. חברת המעטים היא  ָבּ ְּמַשֵמש ְשִליָטה ְבֶחְבַרת ְמַעִטיםחבר בעל  ערן הוא .41שאלה מספר 
 ₪. 43,860 - 9/2016-קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. שכרו במקבל ו 72בן הוא היחידה. 

, על ידי מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
ִגין שכר מעסיקו ְּ  ? (סכום מעוגלערן ) של 9/2016, 

 ₪  2,811 .א 
 ₪  769 .ב
 ₪  780 .ג
 ₪ 757 .ד

 פתרון 

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

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

מקבלים קצבת נשים וגברים ה"על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  הנמנ ערן
 ".בעלי שליטה" - "זקנה מהמוסד
 ₪. 43,860 - 9/2016-שכרו של ערן ב

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

 האמור בלוח י"א".

"הסכום  -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) 9/2016שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש  ערןשל  ושכר

 min( ההכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  ₪860,43 = )  240,43
 :ערןשל  ודמי הביטוח שינוכו משכר

 הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  0%=  ₪  0 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,6785× )  %0=   ₪ 0 

 0  ₪ 
 

 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק:
 הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  0.37%=  ₪  21.01 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,6785× )  %96.1=   ₪ 736.21 

 757.22  ₪ 
 

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְבִגין שכר 
 757.22+  ₪0 =  22.757 = (סכום מעוגל)₪  757       :ערןשל  2016/9

 

 .דתשובה 
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 אצל כל אחד מהם: ושל 11/2016, עובד כשכיר אצל שני מעסיקים. שכר 28-ה ן, בערן .42שאלה מספר 
 ₪.  4,058 - .  מעסיק עיקרי 1
 .₪ 1,913  - ִמְשִני.  מעסיק 2

 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך ,עשה תיאום דמי ביטוחלא  ערןאם 
ִגין שכר ,ועל ידי שני מעסיקי יועברו למוסד לביטוח לאומיש ְּ 11/2016 ? 

 ₪  655.07 .א 
 ₪  577.59 .ב
 ₪  439.89 .ג
 ₪  589.46 .ד

 פתרון 

 דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים
 .תקנות הביטוח הלאומי )תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים(

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

 טבלאות הביטוח הלאומי

 הסבר הפתרון
 
 ב
 
 
 
 

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

 

 :העיקריחישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק 

 minהכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. (   43,240;  ₪4,058 = )  4,058      שכר חייב ִבְדֵמי ביטוח:
בחודש זה אצל ערן של  וסך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות אשר ְינֶּכה משכר

 4,058 × מופחת יעורד.ב. בש  ₪3.50% =  142.03                            :    העיקריעסיק המ
 4,058 × מופחת יעורד.ב. בש  ₪3.45% =  140.00 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק העיקרי:

 142.03+  140.00=  ₪ 282.03 ע"י המעסיק העיקרי: יועברו ד.ב. ש סה"כ
 שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק ַהִמְשִני:חישוב דמי הביטוח 

ערן לא מסר למעסיק המשני אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי ביטוח 
תקנות הביטוח הלאומי )תשלום א ל3בידי מעסיקו זה. לפיכך, לא חלות לגביו הוראות תקנה 

. על המעסיק ַהִמְשִני לנכות מערן ים שונים(וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעביד
 .הממוצע השכר 60%, שאינו עולה על ומחלק שכרגם  דמי ביטוח בשיעור מלא

 min(  הכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב.  43,240;  ₪1,913 = )  1,913                  שכר חייב ִבְדֵמי ביטוח:
משכרו של ערן בחודש זה אצל ר ְינֶּכה אש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך 

 1,913 × ד.ב. בשיעור המלא ₪12% = 229.56המעסיק ַהִמְשִני )ללא תיאום דמי ביטוח(:           
המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח ְבַעד עובדו; היה לחוק הביטוח הלאומי, " )ב(342ְלִפי ס' 

הם את דמי הביטוח ְכִאיּּ הוא בלבד המבוטח עובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מ
 ..."היה מעבידו

 :שישלם המעסיק ַהִמְשִני ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב
 min(  ההכנסה ַהְמַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 5,678;  1,913× )  ₪3.45% = 66.00

 229.56+  66.00=  ₪ 295.56 ע"י המעסיק המשני: יועברו ד.ב. ש סה"כ

 שניסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 
ִגין שכר ומעסיקי ְּ  ערן: של  11/2016, 

 מעסיק עיקרי 282.03+  מעסיק משני 295.56=  ₪ 577.59   

 .בתשובה 
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על  בכל חודש. ₪ 5,133, פנסיונרית צה"ל בפרישה מוקדמת, מקבלת פנסיה בסך 58-בת ה ,זיוה .43שאלה מספר 
כֶ ה ערן אצל מעסיקהיא גם עובדת  מנת למלא את זמנה, ַּ   בחודש.₪  1,420 ת אצלוֶר ִּמְש

בריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי כל דמי ביטוח, מהו סך ֵתאּם ה תעש זיוהאם 
ִגין שכר ,ערן של זיוה, על ידי מעסיקה לביטוח לאומייועברו למוסד ש  ?של זיוה 11/2016 ְּ

 ₪  122.18 .א 
 ₪  49.56 .ב
 ₪  173.07 .ג
 ₪  98.69 .ד

 פתרון 

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

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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

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

 שיעור מופחת(. -מהשכר הממוצע )בסעיף קטן זה  60%עובד שאינו עולה על 
( בחודש פלוני, מהמקורות המפורטים בסעיף 1הכנסה של מבוטח כאמור בפסקה ) היתה  (2)

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

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

 (.מהשכר הממוצע 60%)
מפנסיה מוקדמת, השווה לסכום ההפרש שבין  היחול השיעור המופחת על סכום הכנסתכלומר, 
  מהשכר הממוצע. 60%לבין צל ערן אה מעבודתה הכנסת

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

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

 ".עם זאת, אין לקרוא לפנסיה המוקדמת "מעסיק משני", שכן לענין הביטוח הלאומי, היא אינה "מעסיק
 

 ₪. 1,420 - (( בפקודת מס הכנסה2)2מקור המפורט בסעיף ) אצל ערן התמעבוד זיוהשל  הכנסתה
על ידי מעסיקה  יועברו למוסד לביטוח לאומישבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי סך 

ִגין שכר של זיוה, ערן, ְּ 11/2016 - 

 min (שיעור מופחתתקרת  5,678;  הכנסה מעבודה  420,1× )  %95.6=  ₪ 69.98

 .דתשובה 
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החברה  ְמָפֵרקהחברה בה עבד.  ֶנֶגד רּקיָצו פֵ ניתן ַביֹם ֶשבֹ , 31/8/2016-ערן פוטר מעבודתו ב .44שאלה מספר 
המוסד לביטוח לאומי אישר את זכאותו  של ערן ְלַגֵבי חובות ְבַעד שכר עבודה. ותביעתאת ִקֵבל 

לגמלה לעובד לפי פרק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. חוב שכר העבודה  
 ₪. 106,117לפיטוריו, עמד על  ְבָתכּףהחודשים האחרונים שקדמו  12שאושר, ְבַעד 

, אישר המוסד לביטוח לאומי את זכאותה של קופת הגמל נוסף על הגמלה לעובד שאושרה לערן
 .חייב לה (של ערן)ו שמעביד ₪, 21,940בסך  ובלפי פרק זה, בשל ח ְמַרִבית" לגמלה זיוה"

 מהי הגמלה לקופת גמל שישלם המוסד לביטוח לאומי לקופת הגמל "זיוה"?
 ₪  6,307 .א 

 ₪ 21,940 .ב
 ₪ 12,807 .ג
 ₪ 17,296 .ד

 פתרון 

 .184ס'  - פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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

החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו  12 )ב(, ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם ְבַעד תקופה שלפני189
 .", לפי המוקדם מביניהם182נותקו יחסי עובד ומעביד, או למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 

  -לחוק  184לפי ס' 
הגמלה שתשולם לפי פרק זה לקופת גמל תהיה סכום החוב שמעבידו של עובד חייב לה,  )א( "

הבסיסי כפול שניים לגבי כל עובד, בכפוף עד סכום שלא יעלה על סכום השווה לסכום 
  )ב(.189להוראות סעיף 

הגיע למספר קופות גמל חוב כאמור בסעיף קטן )א(, לא יעלה סך כל הגמלה לכל קופות  )ב(
 .  "הגמל יחד על הסכום המרבי האמור בסעיף זה

 ₪. 21,940 - קופת הגמל "זיוה"חייב ל שמעסיקו של ערןחוב הסכום 
 שתשולם לפי פרק זה לקופת גמל:המרבית גמלה ה

 (3הסכום הבסיסי )  8,648×  ₪2 =  17,296 

 

 .₪ 17,296 -הגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומי לקופת הגמל "זיוה" 

 min(  חוב לקופת הגמלה 21,940;  הגמלה המרבית לקופת גמל₪  ₪17,296 = )  17,296

 .דתשובה 
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 שלו כלל את התשלומים הבאים: 9/2016תלוש . שנים 3ערן עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה  .45שאלה מספר 
 ₪ 6,142 ......................................................................................... שכר יסוד . 1
 ₪ 315 ................................................................................. פרמיה חודשית . 2
 ₪ 945 ........................................................................................ שנתי בונוס. 3
 ₪  287 ............................................................... ( 7/2016. הפרשים )בעד חודש 4

 ? 9/2016תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  מהי הכנסתו של ערן ְלִעְנַין
 ₪  6,536 .א 

 ₪  6,247 .ב
 ₪  7,689 .ג
 ₪  7,402 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

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

ייראו כשכרו הרגיל של ערן בעד חודש  9/2016שקיבל בתלוש ₪  287כלומר, ההפרשים בסך 
7/2016.  

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

 המעביד וְלַמֵעט הפרשים".
 הבונוס שנתי ששולם לערן, הוא "תשלום נוסף".ְלִפי התקנה שלעיל, 

 לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הָֹראֹת אלה: 5ְלִפי תקנה 
או יותר או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום )להלן שכר  25%אם שיעורו  ( 1) "  

ו המינימום( יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שב
שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד 
שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר 

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

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

 משכר המינימום. 19.59%הוא  9/2016-שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל ערן ב
( 19.59%  =4,825  /945 ) 

משכר המינימום, יחולו עליו, ְלִעְנַין תשלום  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" נמוך מ
, 9/2016 יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש( שלעיל. כלומר, הוא 2)5דמי ביטוח, הוראות תקנה 

 .שבו שולם הוא החודש
 יסודשכר  142,6+ יתפרמיה חודש  315=    ₪ 6,457 - 9/2016שכרו החודשי הרגיל של ערן בחודש 

 2016/9שכר חודשי רגיל בחודש  457,6+  בונוס שנתי 945 = ₪ 402,7

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

 האמור בלוח י"א".

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

 2016/9-הכנסתו של ערן לענין תשלום דמי ביטוח ב ₪ 402,7<  הכנסה ְמַרִבית לענין דמי ביטוח 43,240

ַעד חודש  ְּ  .₪ 402,7 - 2016/9הכנסתו של ערן ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח לאומי 

 .דתשובה 
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 .46שאלה מספר 
 

 ֶאת ְכֶשָגְזָמה בתאונה הנפגע 1/11/2016-. בשנתייםהיחיד זה  האצל מעסיק הכשכיר תזיוה עובד
ְפקּד ְבֶמֶשְ  האבד ל עקב התאונה. ֵביָתּ ְבִגַנת ַהְצָמִחים ִּ ימים ְבנָֹסף על יום התאונה.  8כֶֹשר ַה

למעשה בעבודה כלשהי. המוסד  הלעבודה כלשהי ולא עסק תה מסוגלתבכל אותם ימים לא הי
 (.השנים האחרונות 5-בָלִראשָֹנה ִבְתָנֵאי הזכאות לדמי תאונה ) תְכִמי שעומד הלביטוח לאומי ִהִכיר ב

 :1/11/2016-של זיוה בשישה החודשים שקדמו ל ההכנסת

 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 חודש
 ₪ 42,998 ₪ 44,931 ₪ 42,391 ₪ 41,972 ₪ 56,870 ₪ 71,959 הכנסה

הכושר -(, בעד תקופת אילרבות המעסיקלכל תשלום שהוא, מכל גורם שהוא ) תאם זיוה לא זכאי
 לקבל מהמוסד לביטוח לאומי? תא זכאייהתאונה אותו המהו סכום דמי  האמורה,

 ₪  6,459 .א 
 ₪  8,688 .ב
 ₪  6,516 .ג
 ₪  6,568 .ד

 פתרון 

 חוק הביטוח הלאומי, פרק ו': ביטוח נפגעי תאונות, סימן ד': דמי פגיעה. סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

"בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה שבהם אבד  -)א( לחוק הביטוח הלאומי 153לפי סעיף 
למבוטח, שהוא עובד או עובד עצמאי, כושר התפקוד כתוצאה מתאונה, לא ישולמו דמי תאונה, אלא אם 

 חות בנוסף ליום התאונה".ימים לפ 12כן אבד לו כושר התפקוד כאמור 
ְבַעד  דמי תאונה לא ישולמו להימים שלאחר יום התאונה,  8ֵמַאַחר שאבד לזיוה כושר התפקוד במשך 

 שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.
ימים רצופים החל ביום  90"דמי תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על  -לחוק האמור  152לפי ס' 

 ימים". 90-התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר משלאחר יום 

                         min(  90;  8 - 2= )  6 .                                             ימים 6דמי תאונה ְבַעד  תקבלכלומר, זיוה 
 -לחוק, דמי תאונה ליום הם  154לפי ס' 

כשיעור דמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים  -התאונה עובד או עובד עצמאי לגבי מי שהיה ביום  (1) "
(; פסקה זו לא תחול 2לו לפי פרק ה' אילו נפגע בעבודה, אך לא פחות מהשיעור הקבוע בפסקה )

על עובד לשעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח ידו של מעביד ועל עובד עצמאי אלא אם 
 ;77סד כאמור בסעיף כן בעת התאונה היו רשומים במו

 מהסכום הבסיסי. " 25%-סכום השווה ל -( אינה חלה עליו 1לגבי מבוטח שפסקה ) (2)
 -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 
שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום  )א(

 שְבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.
  -לענין סעיף זה, "הכנסה"  )ב(

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

 השנה האמור בסעיף קטן )א(,
רבי הקבוע לתשלום והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח אילולא הסכום המ 

 דמי ביטוח.  "
 ( 42,391+  44,931+  42,998 / ) ₪90 =  1,448 שכר העבודה הרגיל של זיוה:  

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

 1,448×  ₪75% =  1,086.00 דמי התאונה ליום:   
 נוודא שדמי התאונה אינם פחותים מהסכום המזערי ואינם עולים על התקרה:

 ( 8,757×  5×  75%/  30 ) תקרה  1,094.63>  ₪ 1,086( >  8,757×  25%/  30 ) 1/2016-מינימום ב₪  72.98
 ימים 6×  דמי תאונה ליום 1,086=  ₪ 516,6 זיוה:  תסה"כ דמי התאונה להם זכאי

 .ג תשובה
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לתקופת לידה  1/3/2016-בריא ויצאה ב בןעד שילדה חודשים,  7זיוה עבדה אצל מעסיקה היחיד  .47שאלה מספר 
 .30/8/2016-צפויה לחזור לעבודה רגילה ב זיוהשבועות.  26( בת "חופשת לידה"והורות )

חל המועד בו הסתיים  19/4/2016-, אם ב2016/7חודש  בעד ,דמי הביטוחחובת תשלום על מי 
 ?תשלום גמלת דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומי

 .על המעסיק , חלה7/2016, בעד חודש חובת תשלום דמי הביטוח .א
 המוסד לביטוח לאומי.על , חלה 7/2016, בעד חודש חובת תשלום דמי הביטוח .ב
 זיוה.על , חלה 7/2016דמי הביטוח, בעד חודש  חובת תשלום .ג
 .תקופת לידה והורותב חובת תשלום דמי ביטוחכלל אין  .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
 
 ג
 
 
 
 

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

 לאומי.תחל מהמועד בו מסתיים תשלום גמלת דמי הלידה מהמוסד לביטוח תקופת 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  353 בסעיף
 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 

 ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור.המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע  )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 
 -; לענין זה, "סכום מופחת" 3.1%עולה 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
מהמוסד חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש עבורו קיבלה דמי לידה  זיוהלא תחול על למען הסר ספק, 

 (.אפילו ליום אחד)שבמהלכו חזרה לעבודה  או בעד חודשלאומי  לביטוח
תום תשלום גמלת דמי הלידה חלה חובת שלאחר הראשונים  הקלנדריים המלאים בעד החודשיים

ששילם כאמור מכל סכום לקזז את סכום דמי הביטוח  רשאי. המעסיק תשלום דמי הביטוח על המעסיק
 שיגיע ממנו לזיוה.

עליה להסדיר את ו , חלה חובת התשלום על העובדת,הראשונים בעד התקופה שלאחר החודשיים
  .גביה ממעסיקים בסניף הביטוח לאומי שבאזור מגוריה התשלום במחלקת

, חודש תשלום גמלת דמי הלידה מהמוסד לביטוח לאומיחל המועד בו הסתיים  19/4/2016-לאחר שב
חובת תשלום דמי הביטוח, הוא החודש הקלנדרי המלא השלישי בו זיוה שוהה בחל"ת. לפיכך,  7/2016

 .חלה עליה זה,בעד חודש 

 .גתשובה 
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 ימי מילואים. 13-יצא ל 1/12/2016-שנים. ב 4עובד אצל מעסיקו היחיד זה ערן  .48שאלה מספר 
 בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים: 1-החודשים שקדמו ל 6-שכרו בלהלן פרטי 

 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 חודש
 21 18 20 21 21    20 ימי עבודה

 ₪ 5,621 ₪ 5,367 ₪ 5,289 ₪ 6,114 ₪ 5,846 ₪ 5,736 שכר חודשי רגיל
 ₪ 1,224      פעמי-מענק חד

החודשי הרגיל,  ו, ְבנָֹסף לשכרסיקוקיבל ממעערן  11/2016בתלוש שצוין בטבלה שלעיל,  כמו
 . ₪ 1,224בסך  פעמי-מענק חד

 (?סכום מעוגל) בעד תקופת מילואים זו זכאי ערן ומהו סכום תגמול המילואים ל
 ₪ 2,744 .א 

 ₪  2,931 .ב
 ₪  2,807 .ג
 ₪ 2,776 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 
 

 :חישוב הזכות לתגמול מילואים
  שישה ימים.ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7תקופה אחת בת  ימים, שהם 13שירת  ערן

, ישולם בעד יתרה זו תגמול שישה ימים מאחר שיתרת ימי השירות כאמור היתה(, 2)א()271ְלִפי סעיף 
 בעד שבעה ימים.

 ( 7+  6 + 1 = 14)  .מי מילואיםי 14בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי ערן לפיכך,
 :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

יהיה ימים. לפיכך,  60-(, כלומר, פחות מ21+ 18 +20ימים )  59עבד , ערן 1/12/2016-שקדם לברבע השנה 
, מתוך ששת החודשים שקדמו והרגיל סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמ ושכר עבודת

החודשי הרגיל,  ו, ְבנָֹסף לשכרממעסיקוקיבל ערן  11/2016-. בבחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-ל
 שהוא "תשלום נוסף"., ₪ 1,224בסך פעמי -מענק חד

 1,224/  שכר המינימום 4,825=  25.37%    משכר המינימום. 25.37%שיעורו של "התשלום הנוסף" הוא 
עבד אצל  ומאחר שערן משכר המינימום, 25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" אינו נמוך מ

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

 התשלום הנוסף 1,224/  12=  ₪ 102  החודשים שקדמו לו.

 11/2016 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 חודש
 ₪ 5,621 ₪ 5,367 ₪ 5,289 ₪ 6,114 ₪ 5,846 ₪ 5,736 שכר חודשי רגיל

 ₪    102 ₪    102 ₪    102 ₪    102 ₪    102 ₪   102 פריסת תשלום נוסף

 ₪ 5,723 ₪ 5,469 ₪ 5,391 ₪ 6,216 ₪ 5,948 ₪ 5,838 הכנסה בעד חודש
בחודש  1-, מתוך ששת החודשים שקדמו לובעד שלושת החודשים שבחר לעצמ תו של ערןסכום הכנס

 :שבו ֵהֵחל שירות המילואים
045,18  ( = ₪5,881  ;6,216  )max  ( +5,881  ;5,948  )max  ( +5,881  ;5,838 )max 

וח בחוק הביט 272, לענין סעיף ערן, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב
 18,045/  ₪90 =  200.50      :      הלאומי

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

 .שכר העבודה הרגיל
לחודש", הסכום הבסיסי "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 200.50;  תג' מרבי 1,441.33; )  תג' מזערי 196.03 ₪ = ] 200.50:      התגמול ליום
 .₪ 2,807 -תקופת שירותו במילואים התגמול שלו זכאי ערן בעד תוצאה: 

 תגמול ליום 200.50×  ימים ₪14 =  2,807
 .גתשובה 
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ין המשפטים הבאים? )של המוסד לביטוח לאומי 644מהו טופס  .49שאלה מספר  ֵּ  (בחר/י את הנכון ביותר ִמ

 .הצהרת עובד בעניין מיהו מעסיקו העיקרי .א 
 .ביטוח לבעלי הכנסות גבוהות מההכנסה המרביתבקשה לתיאום דמי  .ב
 .ווח עבור מבוטחים המסווגים כשכירים עפ"י צו הביטוח הלאומייד .ג
על הכנסתו אצל  הצהרת עובד או מקבל פנסיה למעסיק משני או למשלם הפנסיה .ד

 .מהשכר הממוצע 60%-המעסיק העיקרי הנמוכה מ
 פתרון 

 ב.6 חוק הביטוח הלאומי, ס' סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 
 ד
 
 
 
 

הצהרת הוא  644טופס 
עובד או מקבל פנסיה 
למעסיק משני או 
למשלם הפנסיה על 
הכנסתו אצל המעסיק 

 60%-העיקרי הנמוכה מ
 .מהשכר הממוצע

 
או  הצהרת העובדעל פי 

בטופס  ,מקבל הפנסיה
זה, יחשב המעסיק 
 המשני או משלם

הפנסיה, את דמי הביטוח 
שינכה מהעובד או 
ממקבל הפנסיה בשיעור 

 .המופחת

 

 .דתשובה 
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 המכירות. משכורת תשת בה כאבע"מ, משמש 'של חברת א ַהְמָניֹת ֵמהֹן 5%-בהמחזיקה , זיוה .50שאלה מספר 
של  ֲאחָֹתּנוספים, מהון המניות של החברה, מוחזקים על ידי  5%בחודש. ₪  5,000 -קבועה 

 משמש כמנכ"ל החברה.ה, ערן( מחזיק 90%הון המניות ) ִיְתַרתבְ זיוה. 
בחר/י ) בע"מ? 'בחברת א הדמי ביטוח כ"בעל שליטה", בשל משכורת זיוהישולמו בעד האם 

ין המשפטים הבאיםאת המשפט  ֵּ  (הנכון ביותר ִמ

 מנהל. ְלַמנֹתלפחות מהרווחים או בזכות  50%בזכות לקבל  המחזיק זיוהובלבד שכן,  .א 
 .או שהם שותפים בשותפות ָחֹּכ ָבא, זיוהא "קרוב" של וה ערן, אלא אם כן לא .ב
 בחברה. "בעל שליטה"א יה זיוהמאחר שכן,  .ג
 שליטה" בחברה. נחשבת "בעללא, מאחר שזיוה לא  .ד

 פתרון 

 .1ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים
 )ד(76, ס' 32ס'  -פקודת מס הכנסה 

 הסבר הפתרון
 
 ג
 
 
 

 

 .בפקודת מס הכנסה 32כהגדרתו בסעיף  -"בעל שליטה"  -לחוק הביטוח הלאומי  1לפי ס' 
  -לפקודת מס הכנסה  32לפי ס' 

 מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: -"בעל שליטה" 
 ההצבעה;-לפחות מכוח 10%-או ב לפחות מהון המניות שהוצא 10%-ב )א(
ההצבעה -לפחות מכוח 10%-המניות שהוצא או בלפחות מהון  10%-בזכות להחזיק ב )ב(

 או בזכות לרכשם;
 לפחות מהרווחים; 10%בזכות לקבל  )ג(
 בזכות למנות מנהל; )ד(

 )ד(;76כמשמעותו בסעיף  -"קרובו" 
 -לפקודה  )ד(76לפי ס' 

אדם או לא, ייחשבו לאדם  כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני
 -אחד 

, הורה, הורי הורה, צאצא וצאצאי אחותזוג, אח,  בן -ובו; "קרוב", לענין זה אדם וקר (1)
 זוגו של כל אחד מאלה; הזוג, ובן בן

 אדם ובא כוחו; (2)
 שותפים בשותפות. (3)

 מהון המניות של החברה.  5%-זיוה ואחותה מחזיקות, כל אחת, ב
 )ד( לפקודה.76אחותה של זיוה היא "קרוב", לפי ס' 

 מהון המניות של החברה, זיוה היא בעלת שליטה בה. 10%-ב , ביחד עם קרובה,שמחזיקהכמי 
 .ישולמו בעד זיוה דמי ביטוח כ"בעל שליטה", בשל משכורתה בחברת א' בע"מככזו, 

 

 .גתשובה 
 
 


