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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

 פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 3.2017
  

  

סה  .1 חיות ובכללי מס הכ ִטִיים, בה ות הֵרֵלַוו חים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתק משמעות המו
חיות ה  .מוסד לביטוח לאומי, ֶאָּלא ִאם ֵּכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלהובה

י  .2 ִטִיים, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים ב , עובדים 30במקרים הֵרֵלַוו
ם ַזָּכִאים לכל ֲהָטַבת מַ  ָ ָסה ְיִחיָדה והם ֵאי ָ ית רגילים אצל ַמֲעִביַדם היחיד, שזו ָלֶהם ַהְכ ֵ ס ֲחִריָגה, ְלַמֵעט זו המּוק

י השאלה תו  .ָלֶהם ַעל ִּפי 

קודות זיכוי. כמו כן,  .3 סה במבחן, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, יש ְלִהְתַחֵּׁשב ב במקרים ַהַּמְתִאיִמים בפרק מס הכ
פרד, ֶאָּלא ִאם ֵּכן צּוַין ַאֶחֶרת ב שואים הוא חישוב  י זוג  ערך לב סה ה  .שאלהחישוב מס הכ

ובעות מהחוקים,  .4 ֹות לעובדים ולעובדות הן הזכויות הִמְזָעִרּיֹות ה אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, הזכויות ַהמּוְק
ֹו צד להסכם ִקיּבּוִצי מיוחד  ְכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה, המעביד ֵאי ִ ִטִיים. ְּכלֹוַמר, אם לא  ות ומצווי ההרחבה הֵרֵלַוו מהתק

ִפי שהוראותיו ָחלֹות על המעביד והעובדים ולא קיים ֶהְסֵּכם עבודה או כללי, ֵאין ֶהְסֵּדר  ְ ִקיּבּוִצי, ֵאין ַצו ַהְרָחָבה ַע
ִטּיֹות לשאלה ְ  .אישי שהוראותיו ֵרֵלַוו

  
  

סה  מס הכ
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

  :השל 11/2016. להלן רכיבי תלוש ה, בתום ימי מחלת17/11/2016-ב המעבודת ההתפטר למא

  ₪  5,298  ....................................................................................... דמי מחלה. 1
  ₪  2,649  ............................................................................. פדיון דמי הבראה. 2
ק פרישה ָּפטּור ִמַּמס3   ₪  7,947  .................................................................... . מע
  ₪  2,649  ..................................................................................... פדיון חופשה 4

סת   ?  לצורך תשלום מס ("ברוטו למס") בתלוש זה למאהחייבת של  המהי הכ

  ₪  7,947  .א  
 ₪  5,298  .ב
  ₪  18,543  .ג
 ₪  10,596  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל סה   יםוו   .א)7(9), 2(2, 1ס'  -פקודת מס הכ

יכוי ממשכורת ומשכר עבודה סה ( ות מס הכ   ).תק

סה. חיות מס הכ   ה

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

ַסת ֲעבֹוָדה" היא: "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל 2(2לפי סעיף  ָ סה, "ַהְכ )(א) לפקודת מס הכ
ו לעובד לכיסוי הוצאותיו,  ית ו לעובד ממעבידו; תשלומים ש ית ָאה או ְקצּוָּבה ש ָ טֹוַבת ֲה

סיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצ ועית ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 
או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או 

ייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל  ו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין  -ברדיו טלפון  ית ֵּבין ש
ו לאחר ְלטֹוָבתֹו; " ית ו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או ש ית   ש

סה חייבת"  -לפקודה  1' לפי ס יכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכ סה לאחר ה הכ
ה לפי כל דין;   ממ

ק  סה חייבת במס בידילמא השקיבל מספטור מהפרישה המע חשב הכ ו    .ה, אי

סת   - 11/2016ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מס בתלוש  למא החייבת של ההכ

  דמי מחלה 298,5+  פדיון דמי הבראה 649,2+ פדיון חופשה  649,2=  ₪ 596,10

    .דתשובה 
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ֵתמעסיקו של רפי,   .2שאלה מספר  ושאלהשתלמות מקצועית  6/2016-אווה, שלח אותו ב'ג ִּבְׂשַפת ְמַתְכ  ב
יהָ  ְיִׁשירֹות, שילם המעסיק ₪ 180אווה". את עלות ההשתלמות, סך '"פתרון תקלות ג ֶ  ִלְמַאְרְּג

, ₪ 170). באותו החודש, לרגל חג השבועות, קיבל רפי ממעסיקו המחאת שי על סך 6/2016-ב(
  .₪ 110שערכו ועלותו  ְמהּוָּדר ּוְזִמירֹות ִקיּדּוׁשהצעירה, קיבל מהמעסיק ספר  ִּבּתֹוולרגל הולדת 

ה זו. ב ות שקיבל בש ות הראשו  ךקיבל ממעסיקו המחאת שי על ס 4/2016-לא היו אלו המת
, לרגל חגיגת בר ₪ 200שערכו ועלותו  ִלְתִפיִּלין ְכָסִפיםּומִמְכִסים  ְוֶסט , לרגל חג הפסח,₪ 180

ו הבכור.   המצווה של ב

ות שקיבל ב, לצורך חישוב מס, בשל רפישל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר  6/2016-המת
  ובשל ההשתלמות בחודש זה?

  ₪  280  .א  
  ₪   270  .ב
  ₪  170  .ג
   ₪  450  .ד

  פתרון  

טיים סה   סעיפים רלוו   )15(32(רישא),  17, )2(2ס'  -פקודת מס הכ
יכוי הוצאות מסויימות) סה ( ות מס הכ ה  - תק   ).4(2תק

סה  חוזר סה.יכויים) (חטיבה משפטית / 34/93מס הכ חיות מס הכ   . ה

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

ַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף  ָ סה, "ַהְכ   )(א) לפקודת מס הכ

אה או   " ו  קצובההשתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת ה ית ו לעובד ממעבידו; תשלומים ש ית ש
סיעות לחוץ לארץ או רכישת  לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 
ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש 

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

יכויים בשל , )15(32לפי ס'  סתו החייבת של אדם לא יותרו  הוצאות לימודים, לרבות "בבירור הכ
ה הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע,  ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאי

  ".לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים

ושא "פתרון תקלות ג השתלמות  השתלמות. רפימהווה השתלמות מקצועית בתחום עיסוקו של  אווה"'ב
יכזו  ת בשפת ג'אווהלמילוי תפקידו של  תחיו יתן להגדיר מתכ ון עלות מימכ"שמירה על הקיים".  הו

  .רפילמשכורתו של  זה לא יזקף השתלמות

  :פעמיים-המחאות השי לרגל אירועים אישיים חד

ישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה  ותן מעביד לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו  ה ש מת
ות שקיבל לרגל אירועים אישיים  סה בידי העובד ובלבד שסך כל המת חשבת כהכ ה  ת וכו', אי בש

  המס לא עלה על התקרה.

ות  ה שערכה ועלותה , טרם 6/2016קיבל לרגל אירועים אישיים עד  שרפיסך המת  ₪ 110המת
ה שקיבל ב( ₪ 200היה שקיבל לרגל הולדת בתו הצעירה,  ו  4/2016-המת לרגל בר המצוה של ב

ה הבכור קבע בתק י4(2). סכום זה לא עלה על הסכום ש סה ( ות מס הכ כוי הוצאות ) לתק
ת המס  ₪ 210 -מסויימות)  ה (בש   ).2016בש

ה קיבל את רפי לאחר ש ות 6/2016-, ב, לרגל הולדת בתו₪ 110 ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּההמת , סך המת
ת המס ש על הסכום  ₪ 100-. סכום זה עולה ב₪ 310עומד על  2016קיבל לרגל אירועים אישיים בש

ה  קבע בתק ות מס ה4(2ש יכוי הוצאות מסויימות) ) לתק סה ( כון ל ₪ 210 -כ ה (   ).2016-בש

ה שקיבל לרגל האירוע האישי ב ₪ 100בסך  לפיכך, יש לזקוף לשכרו של רפי שווי   . 6/2016-בגין המת
)210 - 110 + 200(  

ה לחג   :מת

ות לרגל חגים, ימי  ה, כמו מת ותן מעביד לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי ש ה ש מת
סת עבודה אצל העובד לפי סעיף  -הולדת, שי ליום האשה וכו'  חשבות הכ ות מסוג זה  ) 2(2מת

ו במישרין או בעקיפי ית ו בשווה כסף, בין ש ית ו בכסף ובין ש ית סה, בין ש   ן. לפקודת מס הכ

חג שקיבל מהמעסיק לרגל  המחאת השי בשל, ₪ 071סך שווי ביש לזקוף  רפישל  ולפיכך, לשכר
  .השבועות

ובע כי  ות בשל, ₪ 072לשכרו של רפי יש לזקוף סך מכל האמור לעיל    .6/2016-ב שקיבל המת
            ) 170  +100 (  

  .בתשובה 
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ֶהֱעִמיד , 8/9/2014-ָהֵחל ברפי הוא עורך דין וחשב שכר בכיר, המשמש כחשב שכר אצל מעסיקו.   .3שאלה מספר 
ת רישוורכב צמוד לשימושלרשותו המעסיק  , 481, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2014: ם הרכב. ש

ס לשכת עורכי הדין רפי השתתף ב 7/2016-ב .ק"ג 3,030 -משקלו הכולל המותר  .23קוד דגם:  כ
יון שדה התעופה בחיפה. כל ימים, ללא 3. הוא השאיר את הרכב במשך תבאיל   שימוש, בח

  ?7/2016-ב רפישל  ומהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכר
  ₪  5,510  .א  

 ₪  5,890  .ב
  ₪  5,950  .ג
  משקלו הכולל המותר של הרכב. לאורבשווי,  אין חיוב  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל סה (שווי השימוש   יםוו ות מס הכ ה  - ברכב)תק   (הגדרות) 1תק

יכוי הוצאות רכב) סה ( ות מס הכ ה - תק   (הגדרות). 1 תק

סה. חיות מס הכ   ה

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

ה  ות  1לפי תק סה (שווי השימוש ברכב)לתק סה  -"רכב"  - מס הכ ות מס הכ כהגדרתו בתק
יכוי הוצאות רכב),  "ה(   .1995-התש

ה  ות 1לפי תק יכוי הוצאות רכב) לתק סה ( וע שסיווג -"רכב"  - מס הכ , רכב שסיווגו L3ו אופ
M1  ורכב שסיווגוN1 ות התעבורה, התשכ"א , למעט רכב עבודה 1961-כמשמעותם בתק

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

ו רכב תפעולי ומשקלו הכולל המותר ו רכב עבודה, אי פחות  הרכב שהועמד לרשותו של רפי אי
  ק"ג. 3,500-מ

ת רישומו  של  ו, שיזקף לשכר23, קוד דגם 481, קוד תוצר: 1, סוג: 2014שווי שימוש ברכב שש
  .₪ 890,5  -  2016/7בחודש  רפי

  .בתשובה 
  

   



4  
 

ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

    

העמיד לרשותה טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה שלה, אם ַההֹוָצָאה  למאמעבידה של   .4שאלה מספר 
 הורכבה 1/2016-ב ).מההוצאה( ִמֶּמָּנה 20% למא, משלמת ₪ 30-החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן גבוהה מ

ית ההוצאה ְּבֶׁשל הרט"ן  לווים  23.60בסך  תעריפיםמתכ   .₪ 5.90בסך ושירותים 

  ? 1/2016בתלוש  למאף לשכרה של מהו שווי הרט"ן שיש ִלְזקֹו

 ₪  29.50  .א  
  ₪  0.00  .ב
 ₪  14.75  .ג
 ₪  8.85  .ד

  פתרון    

טיים סה   סעיפים רלוו   ).2(2ס'  -פקודת מס הכ

ייד). סה (שווי השימוש ברדיו טלפון  ות מס הכ   תק

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

ה  ייד)  2ְלִפי תק סה (שווי השימוש ברדיו טלפון  ות מס הכ "שווי השימוש לכל חודש  -לתק
יתן  ייד שהועמד לרשות העובד, ְלַמֵעט רדיו טלפון ָּכָאמּור ש ו למקום ברדיו טלפון  להתקשר ממ

מוך, והכל  105העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או  שקלים חדשים, ְלִפי ה
ייד". יכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון    ב

ההוצאה שהוצאה בחודש בשל (  ההוצאה החודשית 
הרט"ן, לרבות הוצאה קבועה, דמי 

  ולית, שירותיםשימוש, מע"מ, תיבה ק
  23.60+  5.90=  ₪  29.50  ) :לווים, השתתפות העובד וכדומה   

מוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או    min)  105;  50.29/  2= (  ₪   75.14  :₪ 105ה

ה מ( ₪  0  :למאסכום ההוצאה החודשית ששילמה    )₪ 30-ההוצאה החודשית קט

  max)  75.14;  0= (  ₪  75.14  :למאשל  2016/1שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .גתשובה 
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שירות סדיר  המשירות בצה"ל, לאחר ששירת 30/9/2013-ב ההשתחרר, 21למא, רווקה בת   .5שאלה מספר 
ולוגיות מיםסיימה לימודי מקצוע ( 10/2015-ב חודשים מלאים. 22) של חובה( דסאי טכ ). ה

משכו תיים והיו  הלימודים  ַהְּנהּוגֹות במוסד להשכלה  שעות לימוד 1,850-ל ַהֵּזֶהה ְּבֶהיֵּקףש
. למא בחרה ממשלתיים משרדיםעל ידי  ַהּמּוֶּכֶרת. בתום הלימודים זכתה לתעודת מקצוע גבוהה

יתן. קודות הזיכוי עבור לימודיה מוקדם ככל ש   לקבל את 

ת המס  קודות זיכוי זכאית למא בש   ?2016לכמה 

 ז"  4.75  .א  
  ז"  5.25  .ב
 ז"  3.75  .ג
  ז"  4.25  .ד

  פתרון    

טיים סה   סעיפים רלוו   ד40א, 39 א,36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

  -א לפקודה 39לפי ס' 

קודת זיכוי לכל חודש   " סתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מ בחישוב המס על הכ
ים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:    משלושים ושישה החודשים הראשו

  -אם שירת שירות סדיר של  -זיכוי קודת  1/6  )1(
  חודשים מלאים לפחות; 23 -לגבי גבר   (א)
  חודשים מלאים לפחות; 22 -לגבי אישה   (ב)

  -אם שירת שירות סדיר של פחות מ -קודת זיכוי  1/12  )2(
  חודשים מלאים; 23 -לגבי גבר   (א)
  חודשים מלאים; 22 -לגבי אישה   (ב)

ין זה, "חייל משוחרר"    "ד רתםכהגד -ו"שירות סדיר" לע   .   "1994-בחוק קליטת חיילים משוחררים, התש
 -לפקודה  (ב))1א(39הוראות ס'  החודשים מלאים. לפיכך, חלות עלי 22שירות סדיר של  השירת למא

ים שלאחר החודש שבו סיי 36-קודות זיכוי לכל חודש מ 1/6-ל תא זכאייה את  מההחודשים הראשו
  הסדיר. השירות

  .9/2013 -הסדיר  האת שירות למא מההחודש שבו סיי

ים שלאחר החודש שבו סיי 36  1/10/2013-הסדיר מתחילים ב האת שירות מההחודשים הראשו
ת  9-"ז לכל אחד מ 1/6-כלומר, היא זכאית ל. 30/9/2016-ומסתיימים ב ים בש   .2016החודשים הראשו

ת לפקודה, למי שסיים לימודי מקצוע  ד40לפי ס'    :2015בש

קודת זיכוי אם סיים לימודי מקצוע והיה זכאי   (א)  " בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון מחצית 
  לתעודת מקצוע, ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע כאמור.

ת   (ב) קודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון במשך ש   מס אחת.מחצית 
ת המס שבה הסתיימו   (ג) ת המס שלאחר ש קודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון החל בש מחצית 

ת המס שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שסיים לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת  לימודיו או בש
  "מקצוע.

  -בסעיף זה   (ד)  
שעות לימוד  1,700-שעות לימוד הזהה ל לימודים לרכישת מקצוע מסוים, בהיקף -"לימודי מקצוע" 

הוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף    ג, לפחות;40ה

ת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד ממשלתי. -"תעודת מקצוע"  ית   "   תעודה ה

ת  תיים. כלומר, לפי ס'  2015למא סיימה בש משכו ש היא זכאית  ד לפקודה,40"לימודי מקצוע" ש
ק' זיכוי ת מס אחתשתובא בחשבון  למחצית   האמורה המועד המוקדם ביותר לקבלת ההטבה .משך ש

ת סיום לימודיה.הוא  ת המס שלאחר ש ת המס  ש   .2016כלומר, ש

ת    :2016קודות זיכוי להן זכאית למא בש

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

  "ז   0.25  ]  ..............................לפקודה 36ס'  סיעות [

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

  "ז 1/  6 ×חודשים  9=    "ז  1.50  ............... ]לפקודה א39' ס [ת משוחרר תחייל

     "ז  0.50  לימודי מקצוע .........................................

קודות זיכוי   "ז  4.75  ..................................  סה"כ 

  .אתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

סת  .6שאלה מספר  ת , רפישל ו הכ   הורכבה מהסכומים שלהלן:  ,2016בש
  ₪  212,348  ..................................................) ₪ 51,346) ופרמיות (₪ 161,002( יסודשכר . 1 
טיבחוק ה למשרתים במילואים 'תגלפי פרק . תגמול בעד שירות מילואים (2    ₪  12,998  .....) ..רלוו
  ₪  102,000  ....................................................................... שווי השימוש ברכב צמוד .3 

יכוי בסך של ַּתר ּוהיציג,  לארגון עובדיםלאחר ששילם "דמי טיפול"  ה זו, לפי  ₪ 1,390לו  בש
יכוי הוצאות מסויימות) ל7(2תק'  סה ( ות מס הכ   ).תק

ה זו לפי  ₪ 2,558יכוי בסך ז הותר לוו שכירג לקיצבה כעמית "בקופ ₪ 10,440הפקיד רפי  ,בש
ה, דמי ביטוח לאומי בסך  ;א לפקודה45ס'  וכו, במהלך הש סתו  ודמי ביטוח  ₪ 18,320מהכ

וכה  .₪ 15,003בריאות בסך  סה בסך במקור כמו כן,  ה זו, מס הכ סתו, בש   .₪ 68,677מהכ

סה חייבת" של  ת  רפימהי "הכ   ?2016בש

 ₪  327,346  .א  
 ₪  292,633  .ב
 ₪  325,956  .ג
  ₪  312,958  .ד

  פתרון    

טיסעיפים רל סה  פקודת  יםוו   .)5(2), 2(2, 1ס'  -מס הכ

יכוי הוצאות מסויימות סה ( ות מס הכ   .2תק'  -) תק

סה סה (קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכ   )צו מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

סתו של רפי ת סך הכ   212,348+  12,998+  102,000=  ₪ 327,346:  2016, בש

 ,הביטוח הלאומילמשרתים במילואים בחוק  מוליםלפי פרק תג ,מילואיםהתגמול בעד שירות ה
ין סעיף  הוא סה לע   .לפקודה 164הכ

סה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס'  יכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכ סה לאחר ה הכ
ה לפי כל דין;   ממ

ים מכוח ס'   ית כל אלה  -א לפקודה 45), כמו גם זיכוי לפי ס' קודות זיכוי( 36-ו 34זיכויים, ה
גד המס לאותה המובאים בחשבון  זיכויי מס הכ . כלומר, הם מופחתים מהמס שעל רפי ש

סה. וכים מההכ ם מ ה. הם אי   לשלם לאותה ש

סה חייבת" של כלומר,  סה לאחר  רפי"הכ יכויהיא ההכ ה  לפי ו, שהותר ל₪ 1,390, בסך ה תק
יכוי הוצאות מסויימותל) 7(2 סה ( ות מס הכ   - )תק

סה  ₪ 346,327 - לפקודה 47יכוי לפי ס'  ₪ 390,1=  ₪ 956,325  הכ

  .גתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

ּה . ההלוואההסיקהלוואה ממעלמא קיבלה   .7שאלה מספר  ָ  2.8%ושאת ריבית בשיעור  היאלמדד ו צמודה ֵאי
ה   .1/8/2016-קצובת הבראה, בל ה של למאזכאותבמועד  ,וחזר בתשלום אחדת . היאלש

  .₪ 7,654ההלוואה על יתרת , עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 4/2016בחודש 

יין סעיף  ה 3.41%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לע  0.41%-אם המדד עלה בו לש
 בגין, למאשל  המהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכר), 4/2016(חודש  בתקופת הזקיפה

יין המע"מ בחישוביכם( )?4/2016ההלוואה בתקופה זו (   )התעלמו מע

 ₪  35.22  .א  
 ₪  0.00  .ב
 ₪  3.84  .ג
  ₪  13.77  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל סה3ס'   יםוו   (ט) לפקודת מס הכ

סה (קביעת שיעור ריבית) ות מס הכ   תק

  הסבר הפתרון

  

  ד
        
  

חה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס סהעובד ממעבידו, מהווה ה  הכ
סה היא ההפרש מעבודה.  ות לבין הריבית ששילם השההכ   .עובדבין הריבית הקבועה בתק

ה  ת המס 1(א)(2לפי תק כון לש סה (קביעת שיעור ריבית),  ות מס הכ שיעור " - 2016) לתק
יין סעיף  המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  3.41%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לע

  ".שישים וחמשומחולקים בשלוש מאות 

ה  ות האמורות  (ב)2לפי תק ין סעיף " -לתק ה (א), שיעור הריבית לע ת מש על אף האמור בתק
ו חבר3 ה לעובד ממעביד שאי ית י-(ט) לפקודה, לגבי הלוואה ש אדם שהעובד הוא בעל -ב

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

ַין הסכום עולה על לא  ואה בתקופת הזקיפהיתרת ההלו ְ (ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִע
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,680 < יתרת ההלוואה 7,654     .                עליית המדד

  

  .30 - 4/2016מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

ות:                   דרשת ְלִפי התק   הריבית ה

  ₪ 7,654×  ד בתקופת הזקיפהמדה שיעור עליית 0.41% = ₪ 31.38

  :למא הסכום ששילמה

  ₪ 7,654 × ]ריבית 2.80% × ימים בתקופת הזקיפה 30 / 365[  = ₪ 17.61
  

ות (₪ 17.61הסכום ששילמה למא ( דרש לפי התק   ).₪ 31.38), קטן מהסכום ה

ות 31.38< חוייב בתקופת הזקיפה  17.61 ימום על פי התק   מי

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 77.13לפיכך, יזקף לשכרה של למא שווי ריבית בסך של 

דרשת  831.3 - סכום ששילמה למא 61.17=  ₪ 77.13 ות לפיריבית    התק
  

  .דתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

מחלה,  מחלה. עקב אותה ְּבֶׁשל, 30/9/2016-עד שפרש ב ,עבד אצל מעסיקו היחיד ,33-רפי, בן ה  .8שאלה מספר 
כות היה . 15/4/2017ועד  1/10/2016-לתקופה שמ 100%כות של  וקבעה ל ָרתּוק בכל תקופת ה
סתוולא עבד.  למיטתו ת  הכ   .ְּפִריָׁשתֹו ֶטֶרם, כולה ממשכורת שקיבל ₪ 302,042 - 2016בש

ֵּצל ) לפקודה שיכול רפי 5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור  ַ ת המס ְל   ?)סכום מעוגל( 2016בש

  ₪   72,960  .א  
  ₪  76,131  .ב
 ₪  0  .ג
  ₪   18,390  .ד

  פתרון  

טיים סה   סעיפים רלוו   ).5(9ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

סתו של רפי ממשכורת, סך של  סה מיגיעה אישית.₪ 302,042הכ   , מהווה הכ

כה " ממס הפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף  סה מיגיעתם האישית של עיוור או של  קבעההכ  ש
כות כות של 100%של  לו  ים והאחוז האמור הוא  90%, או  לפחות מחמת שלקה באיברים שו

כות של  קבע אחוז  ים שבלעדיו היה   100%תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השו
  לפחות, כמפורט להלן:

סה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורכות  קבעה )1( שקלים  608,400הכ
 ;חדשים

כות כאמור לתקופה שבין  )2( סה עד לסכום של  -ימים  364ימים לבין  185קבעה   72,960הכ
 שקלים חדשים;"

ה (א)() לפקודה, "1)(ג)(5(9ְלִפי סעיף  כות כאמור בפסקת מש קבעה לו  כה, ש ) 1ְלַגֵּבי עיוור או 
ת המס, שיחסו לכלל  סתו בש ת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכ ְלַגֵּבי חלק מש

כות לבין  קבעה ה ת המס שלגביהם  ת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בש סתו בש  365הכ
כות), ויקרא -(בפסקה זו  ה (א)(יחס תקופת ה קובים בפסקאות מש (ב) -) ו1ו את הסכומים ה

כות קובים כאמור הוא כיחס תקופת ה   ".כסכומים שיחסם לסכומים ה

ה (א)() לפקודה, "2)(ג)(5(9ְלִפי סעיף  כות כאמור בפסקת מש קבעה לו  כה, ש ), 2לגבי עיוור או 
ס ת המס שיחסו לכלל הכ סתו בש ת המס הוא יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכ תו בש

ות מס, סך הסכום  קבעה לו חלה בשתי ש כות ש כות, ואולם אם תקופת ה כיחס תקופת ה
ה (א)( קוב בפסקת מש ות המס לא יעלה על הסכום ה   ".);2הפטור בשתי ש

 185לתקופה שבין . כלומר, 15/4/2017ְוַעד  1/10/2016-לתקופה שמ כאמור כות קבעה לרפי
  ).ימים בדיוק 197( ימים 364ימים לבין 

ו  31 + 2017פבר  28 + 2017מרץ  31 + 2017אפר  15 = ימים 197   2016 אוק 31 + 2016וב  30 + 2016דצמ  31 + 2017י

קוב בסעיף    .₪ 72,960 -) 2)(א)(5(9הסכום ה

ת  כות  2016מספר הימים בש קבעה ה   . 92 -שלגביהם 

  אוקטובר 31ובמבר +  30+  דצמבר 31 = ימים 92

סתו כות של רפי חלק מהכ ת המס הוא כיחס תקופת ה סתו בש ת המס שיחסו לכלל הכ   :בש

כות  92/  365=  ₪ 76,131 ת המס  302,042×  יחס תקופת ה סה בש  ההכ
  השוואת הסכום לתקרה:

  ;"שקלים חדשים 72,960עד לסכום של "... 

ות "... קבעה לו חלה בשתי ש כות ש מס, סך הסכום הפטור בשתי ואולם אם תקופת ה
ה (א)( קוב בפסקת מש ות המס לא יעלה על הסכום ה   -)" 2ש

ה (א)( 72,960;  76,131= (  ₪ 72,960 קוב בפסקת מש   min]  )2הסכום ה

  .אתשובה 
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אצל  ָוִתיָקה עובדת, 29רווקה בת  היא למא  .9שאלה מספר 
 חודש".משכורת מקבלת אצלו "ה ,רפי

שהיה  ,1/1/2016-ב שמסרה לו 101-בטופס ה
דרש ְוָחתּום ְממּוָּלא , על כל סעיפיו )101/130( כ

ה שיש לה  סות אחרות, סימ בפרטים על הכ
סה אחרת מ"משכורת  ". כמו כן, חלקיתהכ

קודות זיכוי  ה שהיא מבקשת לקבל  סימ
סתה גד הכ ה אצל רפי  ומדרגות מס כ ושאי

סה אחרתמקבלת אותן  ה בהכ . היא גם סימ
סה הרמפרישים עבו איןש לקרן  אחרתה בהכ

השתלמות ואין מפרישים עבורה שם לקצבה 
   ).ראו משמאל( ובדן כושר עבודהאו לביטוח א

ה ש תחילה לעבוד במקום הלמא הוסיפה וציי
וסף ב   .1/1/2016-העבודה ה

רפי  .₪ 5,200 -רפי  אצל 1/2016-ב המשכורת
לקופת  ₪ 338, משכורתה, בגין פריש עבורהמ

). למא מפרישה את תג' מעסיקגמל לקיצבה (
  ).תג' עובדבחודש ( ₪ 312 -חלקה לאותה קופה 

דרש הממולא והחתום 101-מסרה לרפי את טופס האם למא   ול הלא מסר, כמתואר לעיל, וכ
סה עלימפקיד שומה תיאום מס אישור כות  ו, כמה מס הכ   ?1/2016בתלוש  הממל

 ₪  0  .א  
 ₪  1,902  .ב
 ₪  2,658  .ג
  ₪  2,496  .ד

  פתרון  

טיים יכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוו סה ( ות מס הכ   .3, תק' 1תק'  - תק

סה    ב.121, 121א, 45א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכ

סה.101טופס  חיות מס הכ   , ה

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

י השאלה,שהיה 101טופס למא מסרה למעסיקה, במועד המתחייב,  תו ְממּוָּלא ְוָחתּום  , על פי 
דרש סה אחרת מ"משכורת  ., על כל סעיפיוכ ה שיש לה הכ סות אחרות, סימ בפרטים על הכ

סתה אצל רפי  גד הכ קודות זיכוי ומדרגות מס כ ה שהיא מבקשת לקבל  חלקית". כמו כן, סימ
סה האחרת  ה שאין מפרישים עבודה בהכ סה אחרת. היא גם סימ ה מקבלת אותן בהכ ושאי

  .ה או לביטוח אובדן כושר עבודהלקרן השתלמות ואין מפרישים עבורה שם לקצב

יכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל3לפי ס'  סה ( ות מס הכ מעביד המשלם לעובד ), "תק
ות  ה בעת התשלום לכל משכורת 6-ו 5, 4משכורת, פרט למקרים המפורטים בתק כה ממ , י

  ".חודש, מס כמפורט בתוספת א'

סה האמו ות מס הכ סיבות שתוארו בשאלה, לפי תק וכה ב סה, י חיות מס הכ רות ולפי ה
ות ולפי  תוספת א'על פי מלמא מס  יכוי משכורת החודשלתק סה(" לוח המס ל   :)"טבלאות מס הכ

   ₪  5,200  ...משכורת החודש ששולמה ללמא

   5,200 × 10%=   ₪  520.00  ב.....121-ו 121חישוב המס לפי ס' 

  - )תושב  2+  סיעות  0.25+  אשה  0.5(  × 216=   ₪  -594.00  ...................... קודות זיכויפחות 

  - min)  213.15;  312 × 35%= (  ₪  -109.20  ........א' ........45זיכוי לפי ס'  פחות

וכה ממשכורת   max)  0;  520.00 - 594.00 - 109.20= (   ₪  0.00  ... 1/2016המס שי
  

  .אתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

שואה, למא  .10שאלה מספר  י  2+ ( 47 תב עובדת  . המעסיקאצל  1/7/2016-לעבוד ב ה, התחיל)23-ו 19ילדים ב
  :, היה כלהלן10/2016, עד השכר

  

"ל, מס כפי שהיה עלי, בחודשים המשכר המעסיק יכה, 101לא מילאה טופס ש מאחר כות וה  ל
סה( חיות מס הכ יין ולפי ה וגעות לע ות ה   .)לפי התק

תי  המעסיקל המסר למא 11/2016-ב אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר ש
ַּכֹות מס בשיעור  ₪ 32,540של  ּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי42%יש ְל ַ   .. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְל

וכה ₪ 7,805 היא 11/2016-ב האם משכורת סה י המ, כמה מס הכ תלוש ( בתלוש זה מ
  ?, ְלאֹור ֵּתאּום הַמסה, או מהו סכום המס שיוחזר ל)11/2016

 ₪  1,794  מס  בסך יכוי  .א  
  ₪  1,176 מס בסך החזר  .ב
  ₪  3,278 מס  בסך יכוי  .ג
  ₪   3,746  מס בסך יכוי  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל ות   יםוו יכוי ממשכורת ומשכר עבודהתק סה (   .10תק'  ,5תק'  ,1תק'  -) מס הכ

סה    .121ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

ה  יכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 10לפי תק סה ( ות מס הכ פקיד השומה רשאי להורות " -) תק
וצר או עלול  ין, אם מסיבה כלשהי  ות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הע יכוי המס לפי תק ש

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

  ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

ה "השיעור המרבי" יכוי ממשכורת ומשכר ל 1, לפי תק סה ( ות מס הכ שיעור " - )עבודהתק
  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

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

            :11/2016עד  7/2016בחודשים  למאשכר ִמְצַטֵּבר של 

35,130 ₪  =7,805  +7,646  +7,541  +5,748  +6,390  

ּכֹות בגין שכר מ ַ   :)מעוגל( ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס 11/2016עד  7/2016-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְל

  32,540×  42%) +  35,130 - 32,540× (  השיעור המרבי 48%=  ₪ 14,910

יכויים והיה  למאשל  מעסיקה, 101שלא מילאה טופס  מאחר כות מס לפי לוח ה וע מל היה מ
כות  ועלי ות.ַהְּמַרִּבי לפי בשיעור מס , 10/2016עד  7/2016, בחודשים המשכרל   התק

        :10/2016עד  7/2016בחודשים  למאשכר מצטבר של 

27,325 ₪ = 7,646  +7,541  +5,748  +6,390  

וכה בחודשים    ):מעוגל( 10/2016עד  7/2016סה"כ מס ש

  27,325×  השיעור המרבי 48%=  ₪ 13,116

וכה מהשכר  ₪ 13,116 כות לפי אישור המס ₪ 14,910 <מס ש   מס מצטבר שיש ל

וכהסכום המס לפיכך,    -) סכומים מעוגלים( , ְלאֹור ֵּתאּום הַמסלמאמשכרה של  שי

וכה מהשכר 116,13=  ₪ 1,794 כות לפי אישור המס 910,14 - מס ש   מס מצטבר שיש ל
  

  .אתשובה 
    

 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 חודש
 ₪ 7,646 ₪ 7,541 ₪ 5,748 ₪ 6,390 שכר
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

עמותה ל ₪ 140 םתר רפי, 14/1/2016-ב  .11שאלה מספר 
 אישה ,למשחקים אולימפיים מיוחדים

ין תרומות מוסד ציבורי  לפי ,מאושר לע
ִטיהסעיף  ְ היה זה  פקודה.ב ָהֶרֶלַוו

, ציבורי ְלמֹוָסד יד שתרםהסכום היח
ת המס ים. 4זה  ם, והראשון שתרבש   ש

סת  ה זו,, בשרפיהחייבת של  ואם הכ
המס  הקלתמהי ,  ₪ 86,279עמדה על 

ֹותא עשוי ושה ה, בשל תרומה  ֵלָה ממ
ָין ַהּנֹוֵגעַ הסעיף , לפי זו ְ    ?פקודהב ָלִע

ה מזיכוי בסך   .א    , בשל תרומה זו.₪ 140רפי יה
יכוי בסך   .ב ה מ סתו החייבת, בשל תרומה זו. ₪ 49רפי יה  מהכ
ה מזיכוי ממס בסך   .ג  , בשל תרומה זו.₪ 49רפי יה
ה   .ד ה ֵמֶעֶצםרפי יה ָ ה מהטבת מס בשל תרומה זו., אך לא ַהְּנִתי   יה

  פתרון  

טיסעיפים רל סה  יםוו    .46  'ס - פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

  - לפקודה 46לפי ס' 

ית סכום העולה על   (א)  " ת מס פלו לקרן לאומית, או  שקלים חדשים 180אדם שתרם בש
ין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים 2(9למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף  ) שקבע לע

ה בשיעור של  סת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה ש  -מסכום התרומה  35%של הכ
י-אם הוא חבר -(א) מסכום התרומה 126אם הוא יחיד, ובשיעור הקבוע בסעיף  אדם, -ב

ית בשל סכום כולל של תרומות העולה על  ת מס פלו תן זיכוי בש  30%ובלבד שלא יי
ה, או על  ישום באותה ש סה החייבת של ה מוך  9,212,000מההכ שקלים חדשים, לפי ה

יהם (להלן  ת התקרה לזיכוי);  -מבי תרם באותה ש סכום העולה על התקרה לזיכוי ש
ות המס הבאות בזו אחר זו,  מס, יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש ש
ות המס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות  תן זיכוי בכל אחת משלוש ש ובלבד שלא יי

  העולה על התקרה לזיכוי.

י מוסד ציבורי כאמור בסעיף קטן (א) שלא הגי  )1(א תיים ברציפות, או שמן  דו"חותש ש ש
ו להשגת  הדוחות קסים כדין או שחלק מהותי מפעילותו אי הל פ ו מ שהגיש עולה כי אי

ין סעיף קטן (א).   המטרה הציבורית, רשאי שר האוצר לבטל את קביעתו לע

) טעון אישורה של ועדת הכספים של 1חידושה של קביעה שבוטלה לפי סעיף קטן (א  )2(א
סת.   הכ

ית העולמית,  -בסעיף זה, "קרן לאומית"   (ג) ות היהודית לא"י, ההסתדרות הציו הסוכ
  המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל.

ת לערר או לערעור,   )1(  (ד) ית ה  קסיו של מוסד ציבורי כבלתי קבילים קביעה שאי קבעו פ
הל לבטל את הקביעה שלפי סעיף קטן (א) מא   ותו יום ואילך;רשאי המ

הל.  )2(     " המוסד יודיע לציבור על ביטול כאמור, בדרך ובמועד שקבע המ

ת המסתר רפי ין תרומות ₪ 140 ם בש וסכום , כלומר, למוסד ציבורי מאושר לע עולה על  שאי
  .שקלים חדשים 180

ה מהטבת מס בשל תרומה זו לפיכך, הוא ה, אך לא יה תי ה מעצם ה   .יה

  .דתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

ים, עד  5במשך   .12שאלה מספר  עבר לגור  1/10/2016-בית ג'ן. ב ַּבִּיּׁשּוב ָקבּועַ , רפי היה תושב 30/9/2016ש
סתבעוספיה.  ִּבְקִביעּות ת והכ   : ְּכִדְלַהָּלןהיתה  2016 בש

  ₪  164,462  ....................................................................משכורת  .1
  ₪  7,283  פדיון חופשה .............................................................  .2
סה ( .3 ק פרישה פטור ממס הכ    ₪  57,248  ) ....... א) לפקודה7(9לפי ס' מע

ת  רפי זכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל   ? (סכום מעוגל) 2016בש
 ₪  14,802  .א  

 ₪  15,457  .ב
 ₪  17,280  .ג
  ₪  20,609  .ד

  פתרון  

טיים סה   סעיפים רלוו   11ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

ת המס 'בישוב בית גתושבות קבע  ה ,2016ן, בש ָ חה של  ַמְק סה חייבת מיגיעה  12%ה על הכ
ה ₪ 192,000אישית עד לתקרה של     .לש

סה החייבת מיגיעה אישית.תושבות  חה על ההכ ה כל ה   בישוב עוספיה לא מק

סה חייבתלפקודה,  1לפי ס'  יכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכ סה לאחר ה הכ
ה לפי כל דין ק הפרישה הפטור ממס ממ סה החייבת של רפי לא כוללת את מע ". לפיכך, ההכ

ת  סתו החייבת של רפי מיגיעה אישית בש סה. הכ   .₪ 171,745 - 2016הכ

  משכורת 164,462+  פדיון חופשה 7,283=  ₪ 171,745
  

ת המס  9ן 'רפי היה תושב קבוע בישוב בית ג   .2016חודשים בש

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

  ".חודשים רצופים לפחות 12ובלבד שהיה תושב היישוב לתקופת תושבותו ביישוב, 

ישום חייב בו, בשל " - )5((ב)11לפי ס'  סכום הזיכוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום המס שה
יתן הזיכוי סה שלגביה    ".ההכ

ת  רפיזיכוי "תושב ישוב" לו זכאי    - (מעוגל) 2016בש

חה %12×  חודשים 9/  12=  ₪ 15,457 סה 171,745;  תקרה 192,000× (  שיעור הה   Min)  הכ

  .בתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

בחודשים  ו. להלן פירוט שכר1/3/2013ילד אחד, יליד ). לזוג 26 תב( למאל ישו ,26 ןב עובד, רפי  .13שאלה מספר 
ו:5/2016עד  1/2016 וכה ממ   , והמס ש

  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  1/2016  חודש
   9,572   9,039   9,149   10,120   11,220  שכר
  475  363  386   590   821  ֶׁשּנּוָּכהמס 

 על בסיס מצטברוהמס מחושב , ₪ 420,22, עמד על 2016/6בתלוש , רפיאם השכר החודשי של 
ה ( סה יגבה משכר ), כמה1/1/2016מתחילת הש   )?סכום מעוגלבתלוש זה ( ומס הכ

 ₪  4,469  .א  
 ₪  3,173  .ב
 ₪  4,108  .ג
  ₪  1,913  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל סה   יםוו   .ב121, 121 (ג),66 ,36 ,34ס'  -פקודת מס הכ

יכוי ממשכורת ומשכר עבודה) סה ( ות מס הכ   תק

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

ת  רפיזיכויים להם זכאי    :2016בש

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

  "ז  0.25  סיעות ......................................................

ים 3מלאו לו פעוט ש ת המס ............... ש   "ז  00.1  בש

קודות זיכוי    ₪ 702=  ₪ 216× "ז    25.3  ..................................... סה"כ 

    החודשים: 6-שכר מצטבר ב

י 22,420=  ₪ 71,520 ו 11,220+  פבר' 10,120+  מרץ 9,149+ ' אפר 9,039+  מאי 9,572+  יו   'י

  71,520/  6=  ₪  11,920  החודשים: 6-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

  ₪ 8,920מס מצטבר בגין שכר מצטבר בסך  1,040.00+  ) 11,920 - 8,920( ×  21%=  ₪ 1,670.00

יכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:   מס ב

.00968 ₪  ) =0  ;00.702 - 00.670,1  (max  

  :5/2016עד  1/2016מס מצטבר ששולם בחודשים 

ו 821+  פבר' 590+  מרץ 386+ ' אפר 363+  מאי 475=  ₪ 635,2  'י

    :)מעוגל( רפישל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) הממוצעמס שיש לשלם על השכר החודשי  968× חודשים 6(  - מס מצטבר ששולם 635,2=  ₪ 173,3

  .בתשובה 
    



14  
 

ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

, שווי ₪ 34,153בסך  עמלות, ₪ 31,980בסך  שכר יסוד כלל, 38בן  , רווקשל רפי 1/2016תלוש   .14שאלה מספר 
   .)קודה) לפ3(ה3ס'  -בשל תשלומי המעביד לקופ"ג לקיצבה ( ₪ 624בסך שווי גמל ו ₪ 1,775בסך  ארוחות

רפי, סך  בעדשילם המעסיק,  )"המעביד"חלק (למרכיב תגמולי המעביד בקופת הגמל לקיצבה 
 בתלוש ₪ 1,759שילם  רפי ,הגמלבקופת למרכיב תגמולי העובד ). משכר היסוד 7.5%( ₪ 2,398.50

  .א לפקודה45, לפי ס' ₪ 213.15לזיכוי ממס בסך  י, בתלוש זה,זכא הואלפיכך, . )"חלק העובד"( זה

טו" שישולם  טו לתשלום")  לרפימהו שכר ה" סה ואחרי זה,  חודשב(" יכוי מס הכ אחרי 
התעלמו מדמי ביטוח (? בקופת הגמל לקצבהלמרכיב תגמולי העובד  םיכוי התשלום ששיל

  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

  ₪  43,156  .א  
 ₪  40,788  .ב
 ₪  40,757  .ג
   ₪  42,516  .ד

  פתרון  

טיים סה מס 4פקודת   סעיפים רלוו   ב.121, 121 א,45 ,36, 34ס'  -הכ

יכוי ממשכורת ומשכר עבודה) סה ( ות מס הכ   תק

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

  למס" של רפי:  ְּברּוטֹושכר "
  שכר יסוד  31,980+  עמלות 34,153+  ארוחותשווי  1,775+ שווי גמל  624 = ₪ 68,532

  חישוב המס:

  לפקודה: 121מס לפי ס'   

  ₪ 41,410מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  ₪ 11,266.20 + ) 68,532 - 41,410(  × %48 = ₪ 24,284.76

וסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס'     ):₪ 66,960על כל שקל מעל  2%מס 

31.44 ₪ = %2  ) ×66,960 - 68,532 (  

י השאלה: תו   זיכויים אישיים, להם זכאי רפי, לפי 

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

  "ז  25.0  .....................................................סיעות 

קודות זיכוי   ₪  486.00  = ₪ 216×  "ז  252.  .................................  סה"כ 

  ₪  15.213  א לפקודה ....................................................45זיכוי ממס לפי ס' 

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

    הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 

  המס שחושב)   24,284.76+  31.44(  - זיכויים אישיים 699.15=  ₪ 23,617.05

  

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

ו עולה על  ". המס שהתקבל לאחר הפחתת הזיכויים אגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאי
וכה    .₪ 617,23 -האישיים הוא סכום "עגול", ללא אגורות. כלומר, זהה למס שי

  שכר יסוד  31,980+ עמלות  34,153=  ₪ 66,133.                ₪ 66,133ווי: תשלומים ללא זקיפות ש

יכוי התשלום (חלק עובד) ל סה ולאחר  יכוי מס הכ טו לתשלום" לאחר    קופת הגמל לקצבה:"

סה  23,617 - קופת גמל לקצבה 1,759=  ₪ 757,40   תשלומים ללא זקיפות שווי 133,66 -מס הכ

  .גתשובה 
    



15  
 

ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

  .15שאלה מספר 

  

  

יב ְׁשְלָחה למא  2016 יו ָיהִ ְ סיעה ל 12, ע"י מעבידה, למשך ְלַאְלַּב יהיממות. ה וכל ְיֵמי  אלב
סהַהְּׁשִהָּיה בה היו ֶהְכֵרִחִּיים  סיעה ַהּמּוָכחֹות:של המעביד לייצור ההכ   . הוצאות ה

  ].$ 379.50 -[מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה  522$ -. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
ה: 2 ות במלון, במחיר  12. הוצאות לי ה  $ 114לי   .$ 1,368סה"כ  -לכל לי
יהלכל יום ְׁשִהָּיה ב $ 84. הוצאות אחרות: 3   .$ 1,008סה"כ  - אלב
  .$ 756סה"כ  -ום לי $ 63, במחיר ימים 12-ְׂשִכיַרת רכב ל. הוצאות שכירות רכב: 4

ְדָרִׁשים למעבידה וזה ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות ִ   .למא הגישה את החשבון ואת כל המסמכים ה

סיעה לחו"ל? [  למען הסר מהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של למא לצורך חישוב מס, בשל ה
ות יכוי ַעל ִּפי התק ו מותר ב ה היא לסכום שאי   ] ספק, הכוו

   $  48.00  .א  
  $  298.50  .ב
 $  156.00  .ג
 $  498.00  .ד

  פתרון  

טיים סה   סעיפים רלוו יכוי הוצאות מסויימות). 17), ס' 2(2ס'  -פקודת מס הכ סה ( ות מס הכ   (רישא). תק

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

יה ות בהן הוגדלו ב אלב מצאת ברשימת המדי הסכומים שהותרו בשל "הוצאות  25%-לא 
ה" ובשל "הוצאות אחרות".   לי

  : כרטיס טיסה במחלקת עסקים
ה    יכוי הוצאות מסויימות), הסכום 2)(א)(2(2ְלִפי תק סה ( ות מס הכ שיותר בשל הוצאות לרכישת ) לתק

ה    ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה. 100% -כרטיס טיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשו

יכוי במלואה$ 522לפיכך, ההוצאה בסך    ., לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת ב

ה   : הוצאות לי
ה    יכוי הוצאות מסויימות), הסכום 2(2ְלִפי תק סה ( ות מס הכ סיעה אשר )(ב) לתק ה  ב שיותר בשל הוצאות לי

ות    -כללה לא יותר מתשעים לי

ות  ות הראשו ה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלי   כל הוצאות הלי
ית ואילך)  ה השמי ות (מהלי   -ֲעבּור שאר הלי

מוכה מ  )1( ה שעלותה  ה המוכרות; -דולר  117-לגבי לי   כל הוצאות הלי
ה שעלותה גבוהה מ  )2( ה המוכרות, אך לא פחות מ 75% -דולר  117-לגבי לי ה; 117-מהוצאות הלי   דולר ללי

ה מוכרות"    ה  -"הוצאות לי ה בפועל המוכחות בהתאם לתק יהם. 267, או 6הוצאות הלי מוך בי ה, ה   דולר ללי

ה  ות $ 114למא הוציאה ֲעבּור כל לי   .12 -, סה"כ לי

יכוי ְּבַעד  ות 7הסכום שיותר ל ות הראשו ה המוכרות( הלי   ):כל הוצאות הלי

ות 7=  $ 798     min)  התקרה $ 267 ההוצאה בפועל , $ 114× (  לי

יכוי ְּבַעד  ותרות ( 5הסכום שיותר ל ות ה ה המוכרותהלי   ):כל הוצאות הלי

ות 5=  $ 570     min)  התקרה $ 267 ההוצאה בפועל , $ 114× (  לי

ה בסך  יכוי במלואן $ 368,1לפיכך, הוצאות הלי   798+  570=  368,1         .מותרות ב

   :הוצאות אחרות

יכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות 2(2ְלִפי תק'    סה ( ות מס הכ   -)(ג) לתק
ה   )1( דרשו הוצאות בשל לי   דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 75-לא יותר מ -אם 
דרשו הוצאות בשל  )2( ה  אם לא    דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 125-לא יותר מ -לי

ה $ 75 ההוצאה ליום , $ 84× (  ימי שהיה 12=  $ 900 דרשו הוצאות לי   min)  תקרה לכל יום שהיה  כש

יכוי:  ן מותרות ב יכוי $ 900( =         $ 108הוצ' אחרות שאי   ) הוצאה בפועל $ 1,008 - מותר ב

 :הוצאות שכירת רכב
ה  יכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחוץ 2(2ְלִפי תק סה ( ות מס הכ )(ד) לתק

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

  min)  התקרה $ 95;  הוצאות השכירות בפועל $ 63× (  ימים 12=  $ 708

יכוי:    ן מותרות ב   ) $ 756 - $ 708( =    48$הוצאות שכירת רכב שאי

  ) $ 108+  $ 48= (                        $ 156:  הסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של למא לצורך חישוב מס

  .גתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

  .16שאלה מספר 

  

 ₪ 90בסך  ְּבֵריָכה שווי ,)ברוטו( ₪ 18,594בסך  משכרהורכב , 31 ןרווק ב, רפישל  1/2016תלוש 
  .)שלם לרפי הוצ' דיור ומגלם תשלום זהמהמעסיק (בכל חודש  טו ₪ 193,2בסך  ִּדּיּור אותהוצו )ברוטו(

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

 ₪  21,862  .א  
   ₪  21,700  .ב
  ₪  21,956  .ג
   ₪  22,006  .ד

  פתרון    

טיסעיפים רל סה   יםוו   ב. 121, 121 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכ

סה ות מס הכ יכוי ממשכורת ומשכר עבודה תק )(  

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

  שכר 594,18 + בריכהשווי  90 = ₪ 684,18 - ), ללא הסכום שיש לגלם"ברוטו למס"( רפישל  ושכר

  קודות זיכוי:

  2.00  .ז. תושב ישראל

  25.0  סיעות.ז. 

קודות זיכוי   ₪ 486=  ₪ 216×   2.25  סה"כ 

). כלומר, 10%מדרגת מס ( ₪ 522בחודש הוא  ₪ 5,220לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
קודות הזיכוי בגילום    .הדיור הוצאותיתן להתעלם מ

  .31%במדרגת מס שולי  רפימצא  18,684בשכר 

   18,684+  2,193) /  1 - 31%= (  21,862.26<  31%"גבול" מדרגת המס  19,800

ה  וכחית. -מסק ו חורגים ממדרגת המס ה   בגילום א

ותר "ברוטו" בסך %31במדרגת מס   ,.001,116 ₪  = )18,684 - 19,800 (  

טו"  69%-ל ִמְתַּפְּצִלים ₪ 1,116.00   .₪ 345.96  - 31%, ומס בשיעור ₪ 770.04 -"

ותרה לגילום:      2,193.00 - 770.04=  ₪ 1,422.96יתרה ש

    .34% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  1,422.96) /  1 - %34= (    ₪ 00.2,156  גילום היתרה:   

  1,116.00+  2,156.00=    ₪ 3,272.00  כשהוא מגולם: ₪ 2,193הסכום   

   18,684+  3,272=  21,956>  34%"גבול" מדרגת מס  41,410

     ₪ 956,21:  )מעוגל( 2016/1- לצורך חישוב מס ב רפישל  ושכר

  .גתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

  .17שאלה מספר 

  

ה קרן השתלמות ובאותו  הפתחה עבור 6/4/2010-היחיד. ב האצל מעסיק תעובד למא לראשו
  בקרן האמורה.  המועד שולם התשלום הראשון לחשבו

בקרן ההשתלמות סכומים שהצטברו בו. היחיד  ה, למשוך מחשבו9/5/2016-, בתמבקש למא
". כמו מּוֶטֶבתהיה ב"הפקדה ְמקֹוָרם בקרן האמורה,  השכל הסכומים שהופקדו בחשבו יצויין

  .ַּבֶּקֶרן הסכום כלשהו מחשבו ת לבצע, היא לא משכהמבקש למאכן, יצויין שעד משיכה זו, ש

בקרן ההשתלמות, יהיו פטורים ממס,  הלמשוך מחשבו תמבקש למאהאם סכומים אלה, ש
סה? ( כון ביותר מבין המשפטים הבאיםלפי פקודת מס הכ   )בחר/י את המשפט ה

וכה מס, לפי שיעור המס השולי של   .א    .למאלא. מסכומים שמקורם בהפרשת המעסיק, י
ים 60 המלאו לאו  האצל מעסיק המעבודת הכן, ובלבד שפרש  .ב  .ש
 .הלצורך השתלמות האות משמשיםלא, אלא אם כן הסכומים האמורים   .ג
  פטורים ממס.כן. סכומים אלה יהיו   .ד

  פתרון    

טיים סה   סעיפים רלוו   א). 16(9(ה), 3, 1ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

  :א) לפקודה, פטורים ממס16(9לפי ס' 

ו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים   (א) סכומים שמשך עובד מחשבו
ים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון 6אם חלפו  אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת , ש

ים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי  3אם חלפו  -ולגבי עובד שהגיע לגיל הפרישה  ש
ים ממועד התשלום הראשון לאותו  3אם חלפו  -סכומים ששימשו את העובד לצורך השתלמותו  ש

פטר העובד, יהיו הזכאים לקבלת הסכומים כאמור רשאים למשכם מקרן ההשתלמות  החשבון; 
  בפטור ממס;

ה בכך  (ב) ו, ייסגר החשבון  הפטור לפי פסקה זו מות שאם משך עובד סכום כלשהו מחשבו
ה (א) לגבי משיכת יתרת הסכום  סגר החשבון כך, יחולו הוראות פסקת מש וספים;  לתשלומים 
ו עולה על שליש הסכום שעמד  משך לשם השתלמות בישראל סכום שאי שבחשבון; ובלבד שאם 

 12-שיכה אחרת של סכום כאמור בלרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו מ
ין זה;   החדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה לע

ין פסקה זו, "מועד התשלום הראשון"   (ג)   המוקדם מבין אלה: -לע

  סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;   )1(

ת המס שבה שולם;  )2( י תחילת ש   סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפ

  כל אחד מאלה: -"הפקדה מוטבת" 

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

  סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה:  )2(

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

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

קבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים   (ג) סכום בשיעור אחר ש
י יום ב' בתמוז התשס"ב (1957-קיבוציים, התשי"ז י  12, לפ   );2002ביו

)3(  ...   

אים שר   (ד) ין ת וספים ולע ין סגירת חשבון לתשלומים  ות כללים לע האוצר רשאי לקבוע בתק
ים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך פסקה  ות שו שבהם חשבו

  זו;

הממועד התשלום הרא או סוף חודש  4/2010סוף חודש ( בקרן ההשתלמות למאשל  שון לחשבו
למשוך כספים  תא מבקשיהועד המועד בו  )2010שולם לגבי שכר מרץ  6/4/2010-ם ב, אם התשלו3/2010

ים 6) חלפו 9/5/2016( המחשבו   .)אף מעט יותר מכך( ש

בקרן השתלמות, לרבות הפרשי  החשבומ משוךת למאשסכומים פטורים ממס לפיכך, 
  .הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים שמקורם בהפקדה המוטבת

  .דתשובה 
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ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

י ְּבִמְפָעליצור  פועלרפי הוא   .18שאלה מספר  ִ ין ,ַיְצָר מעסיקו ( לפקודה 10 ס' בו ִמְתַקֶּיֶמת עבודה במשמרות לע
סת). היחיד ת המסהכוללת ממשכורת,  והכ   , הורכבה מהסכומים הבאים:2016 בש

ה. 1   ₪  89,040  ....................................... עבודה במשמרת הראשו
יהעבודה במשמרת  .2   ₪  28,462  ........................................... הש
  ₪  25,319  ...................................... השלישיתעבודה במשמרת  .3
ק מיוחד החזקת רכב, דמי הבראה . 4   ₪  43,884  .....................ומע

תיקבל רפי ש משמרות בגין במס הזיכוי מהו סכום   ?  2016 בש
  ₪  859  .א  

  ₪  0  .ב
  ₪  5,724  .ג
   ₪  8,067  .ד

  פתרון  

טיים סה, ס  סעיפים רלוו סה (10  'פקודת מס הכ ות מס הכ סה בעד עבודה במשמרות. תק   )שיעור המס על הכ

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

  זיכוי ִמְׁשָמרֹות:

סה כוללת של רפי ממשכורת ב   89,040 + 28,462 + 25,319 + 43,884= ₪   186,705  : 2016-הכ

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

סה העולה על סכום התקרה    ₪   59,505  :חלק ההכ

יה ושלישית:   28,462+  25,319=   ₪  53,781  שכר ִמְׁשָמרֹות ש

  53,781 - 59,505אין                =   שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

ת לפיכך,    .0הוא  2016סכום הזיכוי במס בגין משמרות שיקבל רפי בש

  .בתשובה 
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  .19שאלה מספר 

  

ים, ב"משכורת חודש" ובמשרה מלאה, עד  7) והראשוןלמא עבדה אצל מעסיקה היחיד ( ש
  :ִּכְלַהָּלןהחודשים שקדמו לפיטוריה, היתה  12-. משכורתה, בכל אחד מ31/8/2016-שפוטרה ב

   ₪  5,284  משכורת יסוד .................................................................................... . 1
  ₪  2,642  . פרמיה קבוצתית .................................................................................2
י הפרישהחודשים אחרו 12ממוצע החזר הוצאות כלכלה (. 3   ₪  438  ) ......................ים לפ

ק אם סך  החייב במס מהו החלק , ₪ 105,386למא קיבלה ממעסיקה עמד על שהפרישה מע
ק של  תה ַהִּניחּוככל שהדבר דרוש,  -? א) לפקודה7(9פרישה זה, לפי ס' מע לפקיד  שלמא פ

יק הגדלת פטור הקשיהשומה וב ִ    בהתאם. והפטור הּוְגָדל, אֹוטֹוָמִטית ֶׁשְּבַסְמכּותֹו ְלַהֲע

  ₪  19,776  .א  
  ₪  49,904  .ב
   ₪  22,163  .ג
   ₪  17,564  .ד

  פתרון    

טיים סה   סעיפים רלוו   א).7(9סעיף  -פקודת מס הכ

סה. חיות מס הכ   ה

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

  א)(א) לפקודה, פטור ממס:7(9לפי ס' 

תקבל עקב פרישה   )1(  " ק הון ש ת  -מע עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל ש
ק על השיעור האמור, ר ה; עלה סכום המע הל עבודה, לפי המשכורת האחרו שאי המ

אי  לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בת
סיבות הפרישה;   העבודה וב

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

סה  חיות מס הכ ק פרישה, פירושהמשכורת" -לפי ה יין חישוב הפטור על מע סת  - " לע הכ
ו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד. ית  עבודה למעט תשלומים ש

יםשל ״משכורת  עשר החודשים שקדמו -חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של ש
ות פיצויי  בודה״להיות גבוה מ״שכר ע לפיטורים. סכום המשכורת יכול (כמשמעותו בתק

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

ה:    משכורת         של חודש, לפי משכורת אחרו

  יסוד משכורת 5,284+ פרמיה קבוצתית  2,642=  ₪ 7,926

ק פרישה  הל: ללאשל למא, ַהֵחֶלק הפטור ממס של מע   הגדלת הפטור שבסמכות המ

ק 386,105= [  ₪ 482,55 ות עבודה 7; מע   min  [min)  תקרה 12,230;  926,7× (  ש

יק.[            ] פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להע
  

סה, בכפוף לבקשת האדם שפרש, מופעלת אוטומטית ( חיות מס הכ ) 26/7/2010-בתוקף מלפי ה
הל להגדיל את הפטור בסעיף  יותר ממשכורת של חודש ולא  150%-א) עד ל7(9סמכות המ

קובה בסעיף   .מתקרת הפטור ה
  

ק פרישה  הל: כוללשל למא, ַהֵחֶלק הפטור ממס של מע   הגדלת הפטור שבסמכות המ

ק 386,105= [  ₪ 223,83 ות עבודה 7; מע   min  [min) תקרה  12,230; 926,7×  %150 ( × ש

  

ק פרישה ב החייבַהֵחֶלק  הל: לאחרשל למא, מס של מע   הגדלת הפטור שבסמכות המ

ק הפרישה 386,105 - חלק פטור ממס 223,83=  ₪ 163,22   מע
  

  .גתשובה 
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ת המס  - )בחזקתם( ילדים 3, ולהם )34 ןב( רפיל אהשו, 34 בת, למא  .20שאלה מספר  מלאו  2016ילד אחד שבש
ים ו 5לו  ת המס  )ְּתאֹוִמים(ילדים  2-ש תייםמלאו להם  2016שבש  המעבודת התפטרה למא .ש

ות 12 בתום, 30/11/2016-ב היחיד המעסיקאצל  החודשית, לרבות  המשכורתעבודה.  ש
 ֶׁשּמּוָלא 161-. בטופס ה₪ 12,601 - היתה קבועה ,11/2016לחודש  המשכורת החודש ששולמה ל

ק פרישה לה חּוַּׁשב, 11/2016תשלום שכר  במועד ), א) לפקודה7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מע
סה במס חייב, ₪ 17,028סך  -וחלקו    .הכ

ותחישוב מס ב ק הפרישה החייב של לפי התק כות ממע סה יש ל   ?  למא, כמה מס הכ

  ₪  3,047  .א  
 ₪  3,768  .ב
  ₪  2,844  .ג
   ₪  0  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל סה   יםוו   .  ב121, 121, (ג)66 א,36 ,36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכ

סה  ות מס הכ   ).1(א)(7(א), 4תק'  -) יכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תק

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

ק  ַ ו  א) לפקודה7(9ָּפטּור ממס ְלִפי ס' הַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲע לקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאי לא 
טירל י השאלה.וו תו כלל ב   , סכומו אף לא 

ו פטור: ק פרישה שאי   יכוי מס ממע

ה  יכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ל1(א)(7ְלִפי תק סה ( ות מס הכ עביד המשלם לעובד למעט עובד "מ -)תק
ֹו פטור ממס ְלִפי סעיף  ק פרישה שכולו או חלקו ֵאי ו 7(9יומי, מע כה בעת התשלום מהחלק שאי א) לפקודה, י

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

סה מ"משכורת בלתי קבועה":   יכוי מס הכ

ה יכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל4 ְלִפי תק סה ( ות מס הכ מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי " -) תק
ה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב כה ממ ַין ֶזה, "הפרש המס" 12-קבועה, י ְ  -; ְלִע

כות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לב ין המס שיש ההפרש בין המס שיש ל
ים כותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק הש   ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה-ל

  החישוב:

      קודות זיכוי:

  תושב ישראל 2+  סיעות  0.25+  אשה  0.5 + ילדים ) 2+  2+  2(  = 8.75

קודות הזיכוי    57.8×  216=  ₪ 890,1  -סכום 

  ₪ 601,12 - 11/2016, לחודש למאמשכורת החודש ששולמה ל

ק החייב): ים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המע   17,028/  12=  ₪ 1,419  החלק הש

 12,601+  1,419=  ₪ 14,020מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

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

  ₪ 13,860מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,077.40 +)  14,020 - 13,860( ×  31%=  ₪ 2,127

יכוי זיכויים אישיים:        max)  127,2 - 890,1;  0= (  ₪  237    מס ב

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

  ₪ 8,920מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,040.00+ )  12,601 - 8,920( ×  21%=  ₪ 1,813

יכוי זיכויים אישיים:          max)  813,1 - 890,1;  0= (  ₪  0  מס ב

  237 - 0=  ₪ 237   הפרש המס:

ק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב כות מחלקו החייב במס של המע , אותו יש ל
  237×  12=  ₪ 844,2  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 

  

דסלמאשל  1/2016תלוש  ְרִכיֵבילהלן  ֹולֹוְגָיההַ  ת, מה   :ִּבּיֹוֶטְכ
    ₪  14,943  . משכורת יסוד .........................................................................................1
סיה)... תוס' 2 כללת כמרכיב לפ אי;  ית בת ה מות דסים (תוס' קבועה שאי   ₪  7,697  מה
וספות3   ₪  6,960  .............................................................................. ְמדּודֹות . שעות 

קופת גמל לקיצבה, מרכיב תגמולי המעביד בל ₪ 1,924 , בחודש זה, סךהעבור הפריש מעסיקה
דרש, הא את חלקיגם ה מתמשל למאלמען הסר ספק, [ לקרן השתלמות ₪ 1,698וסך    ].ת גמלוקופ ן, לאותכ

 השתלמות?הגמל לקצבה ולקרן הלקופת  המעסיקבשל הפרשות  ,ללמא ֶׁשִּיָּזֵקףמהו השווי 
 ₪  905.70  .א  

 ₪  745.60  .ב
  ₪  726.78  .ג
 ₪  669.10  .ד

 פתרון  

טייםסעיפים  סה   רלוו סה.3(ה3(ה), 3ס'  -פקודת מס הכ חיות מס הכ   ); ה

יהול קופות גמל)  סה (כללים לאישור ול ות מס הכ  .1ס'  -תק

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל
סת עבודה דסים 7,697 + ש" 6,960=  ₪ 29,600שימוש ברכב:       ללא שווי  הכ   יסוד 14,943 + תוס' מה

סת עבודה  600,29 ; תקרהסכום ה 23,660 ( × %7.5 = ₪ 1,774.5 > ₪ 1,924   min )רכבב שווי שימוש ללאהכ

 max)  0;  1,924.00 - 1,774.50= (  ₪ 149.50שווי קיצבה: 
 לקרן ההשתלמות: המעסיקהפרשת חישוב הזקיפה ְּבִגין 

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 
קבעו בהסכם קיבוצי   "  ות השתלמות בשביל עובדו בגבולות ש סכומים ששילם מעביד לקר

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

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

ַין זה  ְ  -לקרן. ְלִע
ַסת ֲעבֹוָדה -" ורת קובעתמשכ" ָ ו לעובד לכיסוי הוצאותיו, - ַהְכ ית שכר שעות  למעט תשלומים ש

אך לא יותר מכפל הסכום המהווה תקרה  -או אירוע מסויים  וספות ותשלומים ְּבֶׁשל מאמץ מיוחד
קבע מעת לעת בהסכם ֵּבין לשכת התיאום של האר ַין תשלום תוספת היוקר ְּכִפי שהוא  ְ ים ְלִע גו

  " הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

סה (" ות לפקודת מס הכ סהלפי קובץ הפרש "משכורת קובעת" כוללת את המרכיבים  -") חבק מס הכ
כללת כמרכיב  הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת ה

סיה לרבות דמי הבראה.  וספות, שכר פרמיות, פריון לפ ה כוללת שכר שעות  "משכורת קובעת" אי
סיעה, ביגוד. כמו  עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר הוצאות רכב, קצובת 

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

דסיםתולפיכך, רכיב השכר " כללת כמרכיב ס' מה אי, ש ית בת ה מות ", המהווה תוספת קבועה שאי
סיה, יכלל במשכורת הקובעת לקה"ל.   לפ

וספות מדודותהמשכורת הקובעת לקה"ל לא תכלול את רכיב השכר " שכר שעות ", שהוא שעות 
  .₪ 15,712. כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על וספות

  :למאשל  ן השתלמותלקר "משכורת קובעת"

דסיםתוס'  7,697 = [ ( ₪ 15,712  min]  תקרה 15,712) ; יסוד  משכורת 14,943+ מה

  משכורת קובעת 15,712×  7.5%=  ₪ 1,178.40    :למאשל  מהמשכורת הקובעת 7.5%

  :למאשל  הלגבולות שבחוק, שיזקף לשכר ֵמַעלרן ההשתלמות הסכום ששילם המעסיק לק

60.519 ₪  =40.178,1 - .00698,1  

לקופת הגמל לקצבה  המעסיקבשל הפרשות  1/2016בתלוש  ללמאסה"כ השווי שיש ִלְזקֹוף 
 קיצבהשווי  149.50+ שווי קה"ל  519.60=   ₪ 10.966  :ולקרן ההשתלמות

  .דתשובה 
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  התשלומים לקופות גמל, בתלוש חודש זה:. ₪ 10,357 - 1/2016בחודש  ,29-ה בן, רפישל  ושכר  .22שאלה מספר 

  סוג קופה  שם הקופה
  שכר קובע לקופה

  )מבוצעים התשלומים ֶׁשִּמֶּמּנּו(

  חלק מעביד מהשכר
  הקובע לקופה

חלק עובד 
מהשכר 

  הקובע לקופה
  תגמולי מעביד  פיצויים  (תגמולי עובד)

סיה מקיפה   5.50%  6.50%  6.00%  ₪  7,964  שכר יסוד  קופ"ג לקיצבה  פ
  2.50%  7.50%    ₪  7,200  שכר לקה"ל  קרן השתלמות  קרן השתלמות
הלים   5.75%  6.25%  6.00%  ₪  2,204  משמרות  קופ"ג לקיצבה  ביטוח מ

  5.00%  5.00%    ₪     189  דמי הבראה  קופ"ג לקיצבה  קופת גמל

  שלעיל? ותשלומי בשל, 1/2016בתלוש  רפיקבל ישא' לפקודה) 45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (

  ₪  153.31  .א  
  ₪  213.15  .ב
  ₪  200.97  .ג
   ₪  197.66  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל סה   יםוו   א.45ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

יכוי. רפילקרן השתלמות  ובשל תשלומי   לא זכאי להקלת מס דוגמת זיכוי או 

  א לפקודה.45לזיכוי ממס לפי ס'  רפי , זכאילקופת גמל לקיצבה ובשל תשלומי

      -לקופת גמל לקיצבה  רפיעובד" של  תשלומי"

574.20 ₪ = 5.00% × 189 + 5.75% × 2,204  +5.50%  ×7,964  

סת     - 1/2016-ב רפיהמזכה של  והכ

סה בפועל 357,10= {  ₪ 700,8 סת עבודה 8,700; הכ סה מזכה שהיא הכ  min} תקרת הכ

 min) }  8,700×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 20.574= {  ₪ 20.574       -מגבלת עמית שכיר 
  20.574×  %35=  ₪ 97.200  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .גתשובה 
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ות, מתי עליו לשלם ה'יום ( 2/6/2016-של עובדיו שילם רפי ב 5/2016את משכורת   .23שאלה מספר  ). לפי התק
ה שלהלן    -את התשלומים לקופות הגמל של העובדים, בעד משכורת זו?  העזרו בלוח הש

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
29/5  30/5  31/5  1/6  2/6  3/6  4/6  
            

  

5/6  6/6  7/6  8/6  9/6  10/6  11/6  
        יום ירושלים

    
  ערב שבועות

12/6  13/6  14/6  15/6  16/6  17/6  18/6  
                  שבועות

  ).ג'יום (  14/6/2016-לא יאוחר מ  .א  
 ).ד'יום (  15/6/2016-לא יאוחר מ  .ב
 ).ב'יום (  13/6/2016-לא יאוחר מ  .ג
 ).ו'יום (  10/6/2016-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

טיים סיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)  סעיפים רלוו ות הפיקוח על שירותים פי ה  - תק   .10תק

יהול קופות גמל)  סה (כללים לאישור ול ות מס הכ ה  -תק   .20תק

  הסבר הפתרון

  

  א
        
  

ה  סיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל):ל 10לפי תק ות הפיקוח על שירותים פי   תק

  אלה:תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין   "   

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

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

ה  יהול קופות גמל): 20לפי תק סה (כללים לאישור ול ות מס הכ   לתק

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

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

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

  .2/6/2016-של עובדיו שילם רפי ב 5/2016את משכורת 

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב  יום א
29/5  30/5  31/5  1/6  2/6  

 משכורת
3/6  4/6  

                      
  

5/6  6/6  7/6  8/6  9/6  10/6  11/6  
  4יום עסקים  3יום עסקים  2יום עסקים  1יום עסקים 

  
  5יום עסקים 

  

  
  ערב שבועות

12/6  13/6  14/6  15/6  16/6  17/6  18/6  
  7יום עסקים  6יום עסקים  שבועות

 
ימים  15

 מתום חודש
5/2016  

      

  

  

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים 
ה  קובים בתק .  לפיכך, תשלומיו של רפי לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק שלעיל 10ה
  .)ג'יום ( 6/2016/14-לא יאוחר מ, כלומר, 6/2016/2ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

  .אתשובה   
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אים , "עובד זר"רפאל,   .24שאלה מספר  כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת ת
ים) ף וַּכִּדין בישראל  ׁשֹוֶהה, הוג ף החקלאות (מועסק ַּכִּדין בע בכל . )הזלפי היתר להעסקת עובד זר בע

סתו ב( ושל 9/2016שכר שעות עבודה.  176חודש הוא מועסק    .₪ 8,640היה  )שעות עבודה 176עד הכ

  רפאל?מהו סכום "היטל העסקת עובד זר" שישולם ְּבִגין שכרו זה של 

   ₪  1,296  .א  
  ₪  0  .ב
  ₪  1,728  .ג
  ₪  864  .ד

  פתרון  

טיים יות   סעיפים רלוו י חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדי ית להבראת כלכלת ישראל (תיקו חוק התוכ
ות הכספים    . 45, 44ס'  -) 2004-ו 2003הכלכלית לש

סה    (הגדרות). 1ס'  -פקודת מס הכ

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

יות לחוק  44ְלִפי ס'  י חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדי ית להבראת כלכלת ישראל (תיקו התוכ
ות הכספים    - )2004-ו 2003הכלכלית לש

   -בפרק זה   (א)
סה"  סה לפי סעיף  -"הכ צמחה באזור 2(2הכ סה כאמור שהופקה או ש סה לרבות הכ ) לפקודת מס הכ

  א לפקודה האמורה;3כהגדרתו בסעיף 
סה;3(ה3כהגדרתו בסעיף  -"השכר הממוצע במשק"    ) לפקודת מס הכ

ין תשלום מסים כד -"מעסיק"  ו לע סה לעובד זר, או האחראי לתשלומה, לרבות מי שדי ין כל המשלם הכ
ה;   המדי

"א -"עובד זר"    , למעט כל אחד מאלה:1991-כהגדרתו בחוק עובדים זרים, התש
ות)   )1(   עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים והוראות שו

"ה י חקיקה), התש   , חל עליו;1994-(תיקו
ה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך כלל בתום עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח   )2( במדי

ה;   יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדי
  עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;  )3(
אי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף   )4( סה;75עיתו   א לפקודת מס הכ
סה בסכום השוו  )5( ה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או עובד זר שמשולמת לו, בעבור חודש עבודה, הכ

סה בסכום הגבוה מזה, ולגבי עובד זר המועסק פחות מ סה בסכום השווה  –שעות בחודש  180-הכ הכ
ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע  180-למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב

סה בסכום הגבוה מזה;   במשק, או הכ
עברה   )6( שין, התשל"ז203גדו עבירה לפי סעיף עובד זר ש לוות, השוהה 1977-א לחוק העו , או עבירות 

ות סחר בתל   יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור;-אביב-במקלט לקרב
ה   )7( ת ישראל ובין מדי ו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדי ית עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה ש

כלל וי בתוספת ו אים כמפורט להלן (בחוק זה אחרת המ הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק  –ים בו ת
אים שבהסכם:   בהתאם לת

ית;  (א)   הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה מש
ה עולה על   (ב)   חודשים; 12התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אי
ה עולה על שלושה חודשים;התקופה המרבית להעסקת העובד אצל   (ג)   מעסיק מסוים אי
  העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;  (ד)
ה;  (ה) ו עולה על מכסת עובדים מרבית לש   מספר העובדים המועסקים אי

יסה לישראל, התשי"ב 5משקיע זר שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/  )8( , וכן 1952-לפי חוק הכ
י שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/עובד חי י זוגם. 51ו   לפי החוק האמור, וב

אמר במפורש אחרת.  (ב) סה, אלא אם כן  ודעת לו בפקודת מס הכ ח בפרק זה תהיה המשמעות ה   לכל מו

סה של עובד זר ששילם  %20בשיעור של  מעסיק חייב בהיטל -לחוק האמור  (א)45לפי ס'  מסך כל ההכ
ת המס (בפרק זה  פים אלה  -בש ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בע

ף החקלאות יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן:  ף התעשייה או %0 -בע יות, בע ף המסעדות האת , ובע
יין  ף הב   .15% –בע

סה של העובד הזר. -וק (ב) לח45לפי ס'  וכה, במישרין או בעקיפין, מההכ   ההיטל לא י

סה,  1לפי ס'  השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות  -"השכר הממוצע במשק" לפקודת מס הכ
וסח משולב], כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי2ודמי ביטוח לפי סעיף  .   (ב) לחוק הביטוח הלאומי [

ת המס השכר הממוצע האמ כון לש   בחודש. ₪ 9,464 - 2016ור, 

ף כעובד ה ף החקלאות (מועסק ַּכִּדין בע היטל שעל המעסיק ה )הזלפי היתר להעסקת עובד זר בע
  .₪ 0 - 20169/-ב של רפאל שכרולשלם, בגין 

  .בתשובה 
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וסף על שכרה הרגיל, היא זכאית לסכומים הבאים: 9/2/2016-בפרישתה של למא מעבודתה, ב  .25שאלה מספר   ,  

הלים") .פיצויי פיטורים הצטברות   .1    ₪  9,597  ......בקופת גמל לקצבה ("ביטוח מ
 ₪  3,609  .................................... )וצלוימי חופשה שלא  בעדפיצוי חופשה ( ִּפְדיֹון  .2
  ₪  2,286  ........................................) שולמודמי הבראה שלא ( דמי הבראהפדיון   .3
   ₪  1,323  ...............................) ..וצלוימי מחלה שלא  בעדפיצוי ימי מחלה (פדיון   .4

יתן לכלול אותם בטופס ה ק פרישה"? 161-מהו סכום הרכיבים ש למען הסר [ של למא כ"מע
תספק,  יי   ]למטרת תשלום קצבה בעתיד. פיצויים לייעד כספי למא לא מעו

   ₪  13,206  .א  
  ₪  9,597  .ב
  ₪  4,932  .ג
   ₪  10,920  .ד

  פתרון  

טיים סה, ס'   סעיפים רלוו סה. 161א)(א), טופס 7(9פקודת מס הכ חיות מס הכ   וה

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

  

 :161מתוך טופס 

  

יתן לכלול אותם בטופס הבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים  ק פרישה" למאשל  161-ש  כ"מע
  ".מחלהימי  ו"פדיון" פיטורים בקופת גמל לקצבההצטברות פיצויי " הם

  פיצויי פיטורים 9,597+  פדיון ימי מחלה 323,1=  ₪ 920,10

  .דתשובה 
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י עבודה   די
  
  
  
  

יתתלוש השכר של רפי,   .26שאלה מספר    , הּוְרַּכב מהסכומים ֶׁשְּלַהָּלן:עובד מחלקת התמיכה הטלפו

  ₪  8,796  .......................................................................................... משכורת יסוד 1
ת ותק בעבודה ₪ 96. תוספת ותק (2    ₪  288  ) ................................................בחודש לכל ש
  90%-בוהה מ[משולם אך ורק אם שביעות רצון הלקוחות מרפי ג גמול שירות. 3

אי לא מתקיים, הגמול לא משולם] ...........................     ₪  307  באותו החודש. אם הת
י [. תוספת 4 איתומך טלפו    ₪  595  ] ...........משולמת בכל חודש באופן קבוע וללא כל ת

ות פיצויי פ ָין תק ְ   יטורים?ַמהּו סך הרכיבים ֶׁשּיּוְבאּו ְּבֶחְׁשּבֹון שכר עבודתו ְלִע
   ₪  9,679  .א  

  ₪  9,391  .ב
  ₪  9,084  .ג
  ₪  9,986  .ד

  פתרון    

טיים ות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)  סעיפים רלוו   תק

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

ה  ות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים),  1לפי תק לתק
ות אלה הם: ין תק   הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לע

  ;שכר יסוד)   1(  (א)  " 

  ;תוספת ותק)   2(  

  )   תוספת יוקר המחיה;3(  

  )   תוספת משפחה.4(  

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

ה (א) או לפי חלק מהם,   (ג)    ת מש ויים בתק לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המ
  . "פותשכר העבודה הרגיל ללא תוסיובא בחשבון שכרו 

ירכיב השכר " אי. ככזה,  לרפי" משתלם תוספת תומך טלפו בכל חודש, באופן קבוע וללא כל ת
ות  ין תק הוא מהווה חלק משכר העבודה הרגיל. לפיכך, הוא יובא בחשבון שכר העבודה לע

  פיצויי פיטורים.

 90%-משולם אך ורק אם שביעות רצון הלקוחות מרפי גבוהה מ "גמול שירותרכיב השכר "
הרכיב תשלום . כלומר, , הגמול לא משולם90%באותו החודש. אם שביעות הרצון לא עלתה על 

ה המצב  אי או משת אי או במצב, כך שאם אין מתקיים הת ה בת . לפיכך, חדל התשלום -מות
ו "שכר עבודה רגיל" רכיב זה  ו  אצל רפי והואאי ות אי ין תק מובא בחשבון שכר העבודה לע

  פיצויי פיטורים.

ות פיצויי פיטורים: רפיסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה של  ין תק   לע

י  595=  ₪ 679,9   משכורת יסוד 796,8+  ספת ותקתו 288+ תוספת תומך טלפו

 .אתשובה 
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כמשמעותם בחוק המועצה ( במוסד מוכר להשכלה גבוהה מּוָּכר לימודיו לתואר אקדמילצורך   .27שאלה מספר 
הריה לירושלים. לאחר שמעסיקו מקום מגוריו  אתֶהְעִּתיק רפי , )להשכלה גבוהה לאשר  ֵסיַרבמ

בהודעה למעסיק, הלימודים, הודיע רפי למעסיק על התפטרותו. לתקופת  תשלוםלא לו חופשה ל
א לא יכול ומביאה לכך שה , לצורך לימודיו לתואר אקדמי,ת מקום המגוריםשהעתקהוסיף רפי 

סיעה  ווהן בגלל הזמן הרב ֶׁשֶּתֱאַרך לק"מ)  177, הן בגלל המרחק (הריהלהמשיך לעבוד ב ה
הרשמתו ללימודי תואר אישור רשמי בדבר  ףציר ו. להודעתומעבודת א מתפטרולעבודה. על כן ה

  בירושלים.אקדמי במוסד מוכר 

ָיןהאם,  ְ , יראו את התפטרותו זו של רפי כפיטורים? (בחר/י את חוק פיצויי פיטורים ְלִע
כון ביותר מבין המשפטים הבאים)   המשפט ה

ושבהן אין לדרוש  ,לגבי רפי סיבות שביחסי עבודהכן. מדובר ב  .א    .כי ימשיך בעבודתו ממ
 לא. התפטרותו זו של רפי לא תחשב כפיטורים.  .ב
 .במוסד מוכר להשכלה גבוהה מוכרלתואר  ולצורך לימודי מאחר שהתפטר, כן  .ג
  גר בירושלים, לצורך לימודיו, לפחות ששה חודשים רצופים.לא, אלא אם כן רפי   .ד

  פתרון  

טיים   .8ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוו

ות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)   .תק

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

יין חוק זה) יראו כפיטורים) לחוק פיצויי פיטורים, 3(8לפי ס'  התפטרות של עובד עקב  (לע
ות, באישור ועדת העבודה של " העתקת מקום מגוריו קבעו בתק מחמת סיבות אחרות ש

סת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום   העובד. ". של מגוריו הכ

ה  ות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים  12בפסקאות (ג) עד (ט) לתק לתק
) 3רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה ("הסיבות האחרות" בהן  אותה כפיטורים), מפורטות

  :לחוק כפיטורים 8לסעיף 

זוגו המשרת בשירות צבאי על פי -... אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן  ג)(   "
 40התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 

ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם; ק"מ לפחות 
ה (א). ת מש ה זו יחושבו כאמור בתק ת מש ין תק   המרחקים לע

ין זה שר  ...  (ד)  חלות או היאחזות שיאשרו לע אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום הת
  ופים.הבטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות ששה חדשים רצ

זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות -... אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן  (ה) 
ק"מ  40בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא לפחות 

ין  ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם; המרחקים לע
ת  ה (א).תק ת מש ה זו יחושבו כאמור בתק   מש

... אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים   (ו) 
ית העולמית  ה, ההסתדרות הציו ות היהודית לארץ -לחוץ לארץ בשליחות המדי ישראל, -הסוכ

והמעביד סירב לאשר לעובד  המגבית המאוחדת לישראל, -קרן קיימת לישראל או קרן היסוד 
  חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

ק"מ  40... אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק   (ז) 
ין  לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות; המרחקים לע

ה זו יחושבו כאמור בתק ת מש ה (א).תק   ת מש

ה  ...  (ח)  אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות המדי
ין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת  או גוף ציבורי אחר שאישרה לע

ק"מ  40פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם ובין ירושלים הוא -לירושלים על
  לפחות.

... אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה   (ט) 
מצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו  אחר ולמקום מגורים אחר בישראל ה
הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו 

  . "בד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדשהקודם ושהעו

הריה םום מגוריהעתקת מק לתואר אקדמי מוכר במוסד מוכר  םלצורך לימודי, לירושלים מ
ה מהווה סיבה שלהשכלה גבוהה ין חוק פיצויי פיטורים( בה רואים, אי התפטרותו של עובד  )לע

  .כפיטוריםהתפטרותו זו של רפי לא תחשב . כלומר, כפיטורים

  .בתשובה 
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את  למאמשלם המעסיק ל בכל חודש 1-דש. בעל בסיס של חו הלִמְׁשַּתֵּלם  למאשל עבודה השכר  .28שאלה מספר 
  . 1/8/2016', בביום  למאשילם המעסיק ל 7/2016שכר החודש הקודם. את שכר 

ין, על המעסיק למסור לפי  מתי, וגע לע  ?שכרהתלוש את  ללמאהחוק ה

 .15/8/2016לא יאוחר מיום ב',   .א 
 .9/8/2016יום ג', לא יאוחר מ  .ב
 .10/8/2016', דלא יאוחר מיום   .ג
  .1/8/2016', בלא יאוחר מיום   .ד

  פתרון 

טיים ת השכרחוק  סעיפים רלוו   .24, 9, 1 ס' - הג

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

קס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר; בחוק זה   (א)  .24 הל פ   -מעסיק חייב ל

קס שכר"    קס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר  –"פ   ;ששולם להםפ

קס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד. –"תלוש שכר"    ים מתוך פ תו   רישום 

ויים בתוספת.  (ב) קס השכר ובתלוש השכר יכללו את הפרטים המ   פרטי השכר בפ

קס השכר ומסירת תלוש השכר לעובד ייעשו לא יאוחר מהיום הקובע.  (ג)   הרישום בפ

על יחיד לגבי עובדו שאותו הוא מעסיק שלא במסגרת הוראות סעיף זה לא יחולו   (ד)
עסקו או משלח ידו, זולת אם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה 
סת, קבע אחרת לגבי סוגי מעסיקים או עובדים כאמור  הרווחה והבריאות של הכ

אים ובדרך שקבע.   ובת

ם ארגון העובדים המייצג שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, לאחר התייעצות ע  (ה)
י מעבידים שהם לדעת השר  ה ועם ארגו את המספר הגדול ביותר של עובדים במדי

סת  וגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכ   –יציגים ו

ות, בצו, את התוספת;  )1(   לש

  לקבוע דרכי מסירה מיוחדות של תלושי שכר, לסוגי מעסיקים או עובדים.  )2(

  . היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה הואהיום הקובע" ", לחוק 1לפי ס' 

ת השכר 9ס'  שכר עבודה המשתלם על בסיס של " - דן במועד לתשלום שכר העבודה לחוק הג
המועד לתשלום משכורת חודש  -לדוגמא  ".חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם

יסת ה 31/7/2016-הוא ה 7/2016   .1/8/2016-בחצות הלילה, טרם כ

  .9/8/2016לא יאוחר מיום ג', תיעשה  ללמאלפיכך, מסירת תלוש השכר 

  .בתשובה 
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. דמי ')ה-ימים (א' 5הוא בן  התבוע עבודעל בסיס של ימי עבודה. ש למא משתלם להשל  השכר  .29שאלה מספר 
, 1/2016לדמי מחלה, בתום חודש  הלפי חוק דמי מחלה. תקופת זכאות המחלה משולמים ל

  .הסיקאצל מע ימים 21בפועל  העבד 2/2016ימים. בחודש  88.53עמדה על 

? לצורך חישוביכם,  2/2016לדמי מחלה בתום חודש  , תקופת זכאותהחוק דמי מחלה לפיי, מה
סה  ה שבעמוד האחרון בטבלאות מס הכ   והביטוח הלאומי שצורפו למבחן.היעזרו בלוח הש

 ימים   89.79  .א  
 ימים  90.03  .ב
 ימים   90.00  .ג
  ימים  89.98  .ד

  פתרון  

טיים   .4ס'  -דמי מחלה חוק   סעיפים רלוו

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

   -לחוק דמי מחלה  4לפי ס' 

תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש עבודה מלא   (א)  "
ולא החל מהיום שבו חל עליו חוק זה  שהעובד עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה

יכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק זה.יום 90-יותר מ   , ב

י לא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה שבאותו   (ב) עובד שבחודש פלו
ין סעיף קטן (א),  הוג במקום העבודה  25חודש, יראו, לע ימי עבודה כחודש עבודה מלא, ואם 

 העובד את יזכה מלא עבודה חודש של וחלק, עבודה ימי 21⅔ -שה ימים שבוע עבודה בן חמי
  חלה יחסיים.מ בדמי

לא תובא בחשבון  9-ו 8פי הוראות סעיפים -התקופה שבה קיים לגבי עובד ביטוח דמי מחלה על  (ג)
ין חישוב תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה, אולם תקופת זכאותו לדמי מחלה של  לע

עשה לג ביו ביטוח כאמור, תעמוד לו לגבי כל תקופת מחלה שבעדה אין הוא זכאי לתשלום עובד ש
אי  ה או אכשרה לדמי מחלה המתחייבת מת אי הביטוח, למעט תקופת המת בהתאם לת

   הביטוח.

ות בדבר שיטת חישוב תקופת   (ד) סת, רשאי להתקין תק שר העבודה, באישור ועדת העבודה של הכ
ין זה, ובלבד שיראו כעבודה הזכאות ובדבר תקופות ע בודה והפסקות עבודה שיובאו בחשבון לע

ו כדין שכר.    "גם כל הפסקה בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או לתשלום אחר שדי

. מאחר ששבוע )אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה( ימים 21בפועל  העבד למא 2/2016בחודש 
  ).ימים 21( חודשהבכל ימי העבודה שבאותו  העבדא יימי עבודה, ה 5הוא בן  ההעבודה של

  
  - 2/2016בתום חודש  למאתקופת הזכאות לדמי מחלה של 

  ימים  88.53  : 1/2016 חודש תק' זכאות לדמי מחלה בתום
  ימים  1.50  : 2/2016תוס' זכאות לדמי מחלה בעד  חודש 
  תקופת זכאות מרביתימים   90ימים >   03.90  : 2/2016תק' זכאות לדמי מחלה בתום חודש 

  : ההסברהרחבת 

את ימי היעדרותו, בעדם היה זכאי לשכר או לדמי מחלה יש לכלול של עובד בחישוב תקופת הזכאות 
ה כדין שכר, כדמי מחלה ודמי חופשה שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על כמו גם חגים ( ,תמורה שדי

והג או הסכם והג לא עבד בהם העובדשמטעמי דת ), ימי אבל במשפחה (פי  ) וחופשת לידה על פי חוק עבודת או 
יין הזכאות האמורה, כלומר, . שים   .עבד העובדשבהם ם ימיימי היעדרות כאלה ייראו כ לע

  

  .גתשובה 
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שואה + ילד בן   .30מספר שאלה  ט לרפואה, שבן זוגה לא עובד (3למא,  על פי  ₪ 3,070 הלמעסיק תחייב), סטוד
י המועד לתשלום  עשרה ימים. ₪ 6,880 - 9/2016. שכר עבודתה בתלוש ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב לפ

 ).9/2016על חשבון שכר ש"ח ( 1,620בסך  ִמְקָּדָמה מהמעסיקהשכר, למא קיבלה 
יתן  ת השכר, הסכום ַהְּמַרִּבי ש ּכֹות מהו, לפי חוק הג ַ , 9/2016-של למא ב העבודת שכרמְל

  ?גם יחד )₪ 620,1בסך (לכיסוי המקדמה ) ו₪ 070,3בסך (לכיסוי החוב 

  ₪  3,070  .א  
  ₪  4,690  .ב
 ₪  3,340  .ג
  ₪  1,720  .ד

  

  פתרון  

טיים ת השכר   סעיפים רלוו   25, ס' 1ס'  -חוק הג

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

ת השכר  25ְלִפי סעיף    -לחוק הג

וכו משכר עבודה אלא סכומים אלה:ל  (א)   "   א י
    ...  

וכה על  ) 6( אי שלא י חשבון חוב  חוב על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב מהעובד למעסיק, בת
  כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

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

  "  ).6היתרה הוראות פסקה (

י המועד לתשלום השכר, לא עולה על שכר העבודה  עשרה ימיםלמא,  ההמקדמה שקיבל לפ
  ) חלות עליה.7(א)(25יתרה שהוראות פסקה  ַקֶייֶמתלשלושה חדשים, לפיכך, לא 

כות משכר עבודתה יתן ל   , במלואה.₪ 620,1את המקדמה, בסך  לפיכך, 

כות משכר עבודת6)(5(25לפי ס'  יתן ל של למא חוב על פי התחיבות בכתב למעסיק,  ה) שלעיל, 
אי שלא  וכה על חשבון חוב כאמור יותר בת   .₪ 720,1 -מרבע שכר העבודה, כלומר י

כות משכר ₪ 1,720 יתן ל   שכר העבודה 6,880 × 25% = של למא על חשבון חוב כאמור הסכום מרבי ש

  החוב ₪ 3,070<  יכוי מרבי על חשבון החוב ₪ 1,720

  

יתן  ּכֹות הסכום ַהְּמַרִּבי ש ַ ) ₪ 3,070בסך , לכיסוי החוב (9/2016-של למא ב העבודת שכרמְל
  ) גם יחד:₪ 1,620בסך ולכיסוי המקדמה (

  יכוי על חשבון החוב ₪ 720,1+  יכוי המקדמה ₪ 620,1=   ₪ 340,3>        שכר העבודה 8806,

  .גתשובה 
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, ובמקום עבודת ו,שבוע העבודה שלאצל מעסיקו.  3/9/2015-, עובד שעתי, התחיל לעבוד ברפי  .31שאלה מספר 
ה לחודש  לא עובד בחגי ישראל.רפי . )ה'-(ימים א' ימים 5 הוא בן   - 10/2016מתוך לוח הש

  שבת  יום ו  יום ה  יום ד  יום ג  יום ב יום א
2/10  3/10  4/10  5/10  6/10  7/10  8/10  

ראש  ערב
ה   הש

ה ה  ראש הש   צום גדליה  ראש הש
      

9/10  10/10  11/10  12/10  13/10  14/10  15/10      
ערב יום 
  הכיפורים

יום 
  הכיפורים

      

16/10  17/10  18/10  19/10  20/10  21/10  22/10  
  סוכות  ערב סוכות

        
  

  
23/10  24/10  25/10  26/10  27/10  28/10  29/10  

ערב שמחת 
  תורה

שמחת 
  תורה

          

 הּוָצארפי מקום העבודה היה סגור, לרגל שיפוצים.  ,12/10/2016 )כולל( ועד 2/10/2016יום מ
תית בתקופה זולחופשה     חזר לעבודה רגילה. 13/10/2016-. בש

כון לעבוד יום עבודה ו ואיום זה הלמרות ש( לעבודההמעסיק לא שיבץ את רפי  16/10/2016-ב רפי היה 
  באותו היום והמעסיק החשיב יום זה כיום היעדרות.רפי לא הועסק . )בו
עדר מעבודתו 25/10/2016-ב תי לרכב), בלי  דחופים , לצורך סידורים אישייםרפי  (רישוי ש
  הודיע על כך מראש למעסיקו ובלי אישורו.ש

על היה כמה ימי חג  ַּבֲעבּור, 10/2016-ימי עבודה ב החסירלא  רפי, ימים האלהאם, ְלַמֵעט 
יין201610/בתלוש  דמי חגים ולשלם ל המעסיק וגע לע   ?, לפי צו ההרחבה ה

 ימי חג. 5  .א  
 ימי חג. 4  .ב
 ימי חג. 3  .ג
  ימי חג. 2  .ד

  פתרון  

טיים   .הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלוו

תית    .5ס'  -חוק חופשה ש

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

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

י החג ויום אחרי החג),  3עובד לאחר   " עדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפ חודשי עבודה במקום העבודה שלא 
ה, יום הכיפורים,  2ימי חג ( 9אלא בהסכמת המעסיק, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור  ימי  2ימי ראש הש

  ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).  2סוכות, 

  " מי חג החלים בשבת. עובד לא יהיה זכאי לי  

  א זכאי לדמי חגים.ושים. לפיכך, הודח 3-יותר מ ועובד במקום עבודת ,עובד בשכר (שעתי) רפי,

ה, יום הכיפורים 2 -ימי חג  5חלו  10/2016-ב   . ימי סוכות 2-ו ימי ראש הש

ה 2 תית.הוצא ל רפי היהחלו בתקופה בה ויום הכיפורים  ימי ראש הש   חופשה ש

תית  5לפי ס'     -לחוק חופשה ש

ין ימי  (א)  "      החופשה:-אלה הימים שלא יובאו במ

    )1(  ...  

והג חג שאין עובדים בהם-ימי  )2( וחה השבועית; -, אם על פי חוק ואם על פי הסכם או    להוציא ימי המ

פסקת החופשה, -קטן (א) בימי-חלו ימים מן האמורים בסעיף  (ב) , ויש לאותם הימיםיראו את החופשה כ
ת   " עבודה.-להשלימה ככל האפשר תוך אותה ש

ה ויום הכפורים, היתה "בהסכמת המעסיק". 2-היעדרותו של רפי בימים הסמוכים ל   ימי ראש הש

עדר סמוך ל י החג ויום אחרי החג) סוכותרפי לא  לאחר שלא שובץ  ., אלא "בהסכמת המעסיק"(יום לפ
חשבת "בהסכמת המעסיק".לעבודה, על ידי מעסיקו, ולא    הועסק בערב החג, היעדרותו באותו היום 

עדר מעבודתו 2(סוכות  שמחת תורה יום לאחר חג לפיכך, הוא  בלי הצדקה וללא רשות המעסיק.), רפי 
  לא זכאי לתשלום בעבור יום חג זה.

  .10/2016בתלוש  ימי חג 4 בעבורזכאי לדמי חגים , רפי לסיכום

  .בתשובה 
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 5/1/16-. בימי עבודהעל בסיס לה  ִמְׁשַּתֵּלם. שכרה 1/11/13-למא התחילה לעבוד אצל מעסיקה ב  .32שאלה מספר 
סּו לתוקף ְּבתֹום תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק.ההמעסיק על פיטורי ההודיע ל ְ   , ֶׁשִּיָּכ

, על מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותכמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי חוק הודעה 
  ללמא?ָלֵתת המעסיק 

 ימים.  26  .א  
 ימים.  22  .ב
  ימים.  חודש  .ג
  ימים.  23  .ד

 פתרון  

טיים   .4, ס' 1ס'  -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות   סעיפים רלוו

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 1ְלִפי ס' 

   -בחוק זה 

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

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

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

  

, למא היא "עובדימי עבודה שכרה של למא ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס   בשכר".-. ְלִפיָכ
  

ית. ת עבודתה הש   למא פוטרה במהלך ש
  

   -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

  עובד בשכר ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

ה   )1(     ת עבודתו הראשו   של יום אחד בשל כל חודש עבודה; -במהלך ש

יה   )2( ת עבודתו הש י חודשי  14של  -במהלך ש ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל ש
ה האמורה;   עבודה בש

ת עבודתו השלישית   )3( י חודשי  21של  -במהלך ש ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל ש
ה האמורה   ;עבודה בש

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

ת עבודתה  2-מ יותר מעט , למא השלימה5/1/2016-במועד פיטוריה, ב חודשי עבודה בש
וסף על 3(4השלישית. ְלִפי ס'  ימים, על  21) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 

ה האמורההמעסיק לתת לה הודעה מוקדמת של יום אחד  י חודשי עבודה בש   .בשל כל ש
  

  .ימים 22 כלומר, על המעסיק לתת ללמא הודעה מוקדמת של

                          ]22  =) 2  /2  (int  +21 [ 

  .בתשובה 
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וסע בכל יום ברכבו הפרטי מביתו לעבודה ובחזרה לביתו  .33שאלה מספר   .)לכל כיוון מטרים 1,200(מרחק  רפי 
סיעות לעבודה ובחזרה בתחבורה ציבורית, הוא  ִּבְמקֹוםלפי הסכם העבודה האישי שלו,  דמי 

סיעה באוטובוס ₪ 350בסך  "החזקת רכב"בכל חודש ממעסיקו, בתלוש השכר, מקבל  . מחיר 
 יוהּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּור "חופשי חודשי" חוזה רב קוחיר לכל כיוון. מ ₪ 5.90 -בין ביתו לעבודתו 

  .ימים ְּבפֹוַעל 20רפי עבד  9/2016בחודש   .₪ 213 -ו מקום עבודתאת ו

סיעה  שיעור ֶהְחֵזראם  בהוצאות  המעסיקבדבר ִהְׁשַּתְּתפּות לצו ההרחבה  2ְלִפי ס' הוצאות ה
ה סיעות שעל ליום עבודה ₪ 22.60 עד הוא סיעה לעבודה וממ  המעסיק, מהו סכום דמי ה

וסף, 9/2016לשלם לרפי ְּבִגין חודש    ?"החזקת הרכבתשלום "על  ב

  ₪  0  .א  
  ₪  213  .ב
 ₪  236  .ג
  ₪  102  .ד

  פתרון  

טיים   .30, ס' 22, ס' 20ס'  - חוק הסכמים קיבוציים  סעיפים רלוו

ה. המעסיקצו ההרחבה בדבר השתתפות  סיעה לעבודה וממ   בהוצאות 

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

סיעה  המעסיקצו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות סיעה, מכוח  לקצובתלכאורה, הזכות  בהוצאות 
ה דיבידואלי שבין העובד לבין , היא חלק לעבודה וממ וזכות זאת  ,המעסיקמחוזה העבודה האי

ת לוויתור ית ה  ה מזו אי יעה לכך שהסכם עבודה אישי יכלול הוראה שו .  עם זאת, אין מ
ָהשבהסכם קיבוצי או צו הרחבה, ככל שההוראה  אים  ְמִטיָבה ַהּׁשֹו יקה לו ת עם העובד ומע

  טובים יותר.

ס סיעה מכוח צו ההרחבה האמור באה לשפות את העובד רק על  יעה מביתו בעוד שקצובת ה
לשמש הן לאותה מטרה והן למטרות  ההחזקת הרכב, בסכום קבוע, יכול לעבודה ובחזרה,

ה מהותית, החזקת הרכב כולל סיעתו  הבתוכ תוספות. כלומר, מבחי גם השתתפות בהוצאות 
יתן לומר שהחזקת הרכב אי ה. לפיכך,  ה מהותית מדמי  תופל השל העובד לעבודה וממ מבחי

סיעות ול   להם. הפחות שווה

ת המידה,  סיעות שהיו משתלמים לו  הלרפי, עול החזקת הרכב ששולמהגם מבחי על דמי ה
יוצא ידי חובתו אם היה משלם לרפי  עסיקמכוח צו ההרחבה.  בעוד שלפי צו ההרחבה היה המ

), החזקת הרכב, ומקום עבודתאת ו יוהּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּור "חופשי חודשי" חוזה רב קוחיר מ( ₪ 213סך 
  בחודש. ₪ 350על  תלרפי בפועל, עומד תהמשתלמ

וגעת לתשלום החזקת הרכב  אים טובים יותר  ְמִטיָבהמאחר שההוראה ה יקה לו ת עם רפי ומע
וסף שהוא, בגין  המעסיקביחס להוראה בצו ההרחבה האמור,  לא חייב לשלם לרפי כל סכום 

סיעה לעבודה ובחזרה  .הוצאות 

  .אתשובה 
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י על. 1/4/2013-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל מלאה,במשרה  תעובדלמא,  .34שאלה מספר  ֵ ַהְּצָדִדים  ְׁש
פעמים  3המעסיק משלם דמי הבראה ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה. 

ה. בתלוש    . 31/5/2016ועד  1/2/2016-התקופה שמהוא משלם דמי הבראה בעד  5/2016בש

"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע ₪ 378מחיר יום הבראה הוא אם  , לפי צו ההרחבה ה
 ?5/2016 ללמא בתלוש

  ₪  599  .א 
   ₪  756  .ב
  ₪  882  .ג
  ₪  819  .ד

 פתרון 

טיים  ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה וצו ההרחבה. סעיפים רלוו

  הפתרון הסבר

  

  ד
     
  

  .31/5/2016ועד  1/2/2016-דמי הבראה בעד התקופה שמ מקבלתלמא  5/2016בתלוש שכר 
   

ים (מ 2 ), מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 31/3/2016ועד  1/2/2016-החודשים הראשו
ת העבודה ה   ).31/3/2016-ומסתיימת ב 1/4/2015-של למא (שהתחילה ב 3-מש

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

ים (מ 2 האמורה, מהווים חלק ), מתוך התקופה 31/5/2016ועד  1/4/2016-החודשים האחרו
ת העבודה ה   ).31/3/2017-ומסתיימת ב 1/4/2016-של למא (שהתחילה ב 4-מש

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

  
  החישוב: 

  תעריף 378) ×  ימי הבראה 6× חודשים  2/  12+  ימי הבראה 7× חודשים  2/  12= (  ₪ 819.00
 

  .דתשובה 
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וכחות:9/8/2016' (ג, ביום למא להלן רישום שעות עבודה של  .35שאלה מספר    ), מתוך שעון ה
  

יסה  יסה  1יציאה  1כ יסה  2יציאה  2כ  3יציאה  3כ
9/8/2016 06:27 10:15 10:29  13:02  13:41 15:23 

לא  ותזמן ההפסק. ותלהפסק היצא למא 13:41-ל 13:02ובין השעות  10:29-ל 10:15בין השעות 
 חשב כחלק משעות העבודה.

י  העבד למאכמה שעות עבודה  ִ   .)שעות ְוֶחְלֵקישעות (ביום זה? שימו לב! יש לחשב ֶׁשֶבר ֶעְׂשרֹו

  שעות   8.05  .א  
 שעות   8.93  .ב
 שעות  8.03  .ג
 שעות  8.43  .ד

  פתרון  

טיים וחה   סעיפים רלוו   .20, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומ

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

וחה  ּבֹות "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, ְלַר  -"שעות עבודה", כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומ
ות לעובד להחלפת כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל ִּפי סעיף  ית   ".20הפסקות קצרות ומוסכמות ה

חשב להפסקות היצא למא 13:41-ל 13:02ובין השעות  10:29-ל 10:15בין השעות  . זמן ההפסקות לא 
   .כחלק משעות העבודה

  - החישוב

יסה    10+  15/60 - 6 - 27/60=   3.80   -) שעות וחלקי שעות(  1ליציאה  1הזמן שחלף מכ

יסה    13+  2/60 - 10 - 29/60=   2.55   -) שעות וחלקי שעות(  2ליציאה  2הזמן שחלף מכ

יסה    15+  6023/ - 13 - 6041/=     70.1   -) שעות וחלקי שעות(  3ליציאה  3הזמן שחלף מכ

  80.3+  55.2+  70.1=   05.8  -) שעות וחלקי שעות(  ביום זה העבד שלמא סה"כ שעות

  .אתשובה 
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  .36שאלה מספר 

  

, במקום הלכל שעה רגילה. שבוע עבודת ₪ 52 -על בסיס שעות עבודה  המשתלם ל למאשל  השכר
בשעה  , כל יוםשעות עבודה. ב 8 - ה'). תחום יום עבודה רגיל שלו-ימים (א' 6, הוא בן העבודת

ת הפסקה ,9:30 חשב כחלק משעות העבודה. דקות רצופות 45 בת ית   . זמן ההפסקה לא 

וכחות של  גליוןלהלן רישום מתוך    :)בשעות ודקות( 2016ביולי  , בשבוע עבודה רגיללמאה

 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום
10/7/2016  11/7/2016  12/7/2016  13/7/2016  14/7/2016  15/7/2016  

 06:38 06:29 05:16 04:19 03:56 04:24 שעת תחילת עבודה
  16:02  13:08 16:52 11:46 13:53 15:06 שעת סיום עבודה

  -0:45  -0:45  -0:45  -0:45  -0:45  -0:45  יכוי הפסקה

  08:39  05:54  10:51  06:42  09:12  09:57  יכוי הפסקהאחרי סה"כ 

ה בכל תשימו לב ! שעות ודקות עבוד[ בשבוע זה? הבעד שעות עבודת למאמהו השכר שיש לשלם ל
יכוי זמן ההפסקה,    ].חושבו עבורכםיום, לאחר 

  ₪  2,786.55-מ לא פחות  .א  
  ₪  2,791.10-מ לא פחות  .ב
  ₪  2,683.46-מ לא פחות  .ג
  ₪  2,775.50-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

טיסעיפים רל וחה   יםוו  ).2000הסכם מסגרת ( -.  צו הרחבה 20, 16, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומ

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

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

ה, לפחות, הן בתחום  -"עבודת לילה" (שפירושה  העבד למא 'ב יוםב עבודה ששתי שעות ממ
וחה השבועיתה). יום ו', בו עבד06.00ובין  22:00השעות שבין  י המ   ., היה יום שלפ

י:   תרגום שעות ודקות לשבר עשרו

יים שעות   שעות) +  דקות/  60= (  בערכים עשרו

  09:57 = 9 + 57/  60=  95.9   -' דוגמת חישוב שעות עבודה ביום א         

  :בשבוע זה הבעד שעות עבודת למאהשכר שיש לשלם ל חישוב

 

  .בתשובה 

תחילת 
יום 

עבודה

סיום 
יום 

עבודה

שעות 
ודקות 

עבודה

   -  1.95  1.95  8.00      8.00  9.95    04:2415:069:57א

 0.20  2.00  2.20  15.00  (1)  7.00  9.20    03:5613:539:12ב

   -    -    -  21.70    6.70  6.70    04:1911:466:42ג

 0.85  2.00  2.85  29.70    8.00  10.85  05:1616:5210:51ד

   -    -    -  35.60    5.90  5.90    06:2913:085:54ה

   -  1.65  1.65  42.60  (1)  7.00  8.65    06:3816:028:39ו

  51.25  8.65  7.60  1.05 

 סה"כ 78.00 ₪  65.00    ₪ 

 ₪  494.00  ₪ 81.90  ₪  2,791.10 
(1)

₪ 42.60

₪ 52.00

שעות 

עבודה 

ביום 

בערך 

י עשרו

שעות 

עבודה 

רגילות

סה"כ שעות

ים מתוך השאלהיום תו

וחה השבועית. י המ עבודת לילה או עבודה ביום שלפ

תעריף לשעה

2,215.20 ₪תשלום

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

שעות 

וספות

שעות 

וספות 

125%

שעות 

וספות 

150%
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ה   .37שאלה מספר  ות(ף ֹוִלְזקעובד ַזַּכאי כמה ימי היעדרות בש אים שבחוק ובתק ְּבֶׁשל מחלה ָקָׁשה ), בהתקיים הת
חשבון ימי שלו או על חשבון תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה ), על ַמְמֶאֶרת ְּבַמֲחָלה ֶׁשָחָלה( 17-של ילדו בן ה

ה  פשהוהח , ובת באותו מקום עבודה ְלָפחֹות אצל אותו מעסיק אוהמגיעים לו, אם הוא עבד ש
ין? ַח ַזָּכאּוָתּהֹומעבודתה ִמּכ עדרהולא זּוגֹו עובדת  וגע לע   ָּכָאמּור, ְלִפי החוק ה

 ימים.  8  עד  .א  
  ימים.  110  עד  .ב
 ימים.  90  עד  .ג
ה. 16אין כל זכות, מאחר שלילד מלאו   .ד   ש

  פתרון  

טיים   א.1ס'  - חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)  סעיפים רלוו

ות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)   .תק

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

  :לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) א1ְלִפי ס' 

ה  18עובד שעמו ילד שלא מלאו לו   (א)  "  ה, ועבד ש לפחות אצל אותו מעסיק או באותו ש
ה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו,  90מקום עבודה, זכאי לזקוף עד  ימים בש

על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי 
עדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור או שהעובד ; בחירת העובד היה בן זוגו עובד ולא 

מצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד הוא הור  110ה עצמאי או שהילד 
ה של היעדרות, בשל מחלה קשה של ילדו, כאמור   .ימים בש

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

יין סעיף זה, "מחלה קשה"   (ג) דרש לגביה טיפול קבוע  -לע מחלה ממארת, מחלה ש
בדיאליזה, או מחלה אחרת שקבע שר הכלכלה והתעשייה, בצו, בהתייעצות עם שר 

סת.   הבריאות ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכ
  

  .בתשובה 
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ות מזכרות. שבוע עבודתו, במקום עבודתו, הוא בן  ְּכקּוַּפאירפי הוא עובד יהודי המועסק   .38שאלה מספר   6בח
. לאחר ₪ 42, ביום עבודה רגיל, הוא מקבל שכר בסך רגילה עבודה ּכל ְׁשַעת). ְּבַעד ו'-א'ימים (
), רפי הועסק ביום שישי 24/11/2016 - 20/11/2016ה' (-שעות עבודה רגילות בימים א' 39שעבד 

  (ללא הפסקה). 21:00עד השעה ו 14:00), החל בשעה 25/11/2016(

יסת השבת, ביום שישי ( , כמה על המעסיק 16:00), היתה בשעה 25/11/2016אם שעת כ
  שעות עבודתו אלה שעבד ביום שישי זה?בעד לשלם לרפי 

 ₪  399.00-מ לא פחות  .א  
 ₪  336.00-מ לא פחות  .ב
 ₪  441.00-מ לא פחות  .ג
  ₪  483.00-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

טיים וחה חוק   סעיפים רלוו   .18, ס' 17, ס' 16, ס' 7ס'  -שעות עבודה ומ

  ).2000הסכם מסגרת ( -צו הרחבה 

  הסבר הפתרון

  

  ג
        
  

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

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

  .למחרת
וספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש" של רפי, ָׂשָכר ָרִגיל" וחה השבועיתשעות    .₪ 42 - ְגמּול עבודה במ

שעות רגילות (במצטבר) בימים א'  39שעות (תחום שבוע עבודה). רפי עבד  43שבוע עבודה לא יעלה על 
השעות שעבד ביום שישי הן בתחום שבוע העבודה. כלומר, הן שעות  7עות, מתוך ש 4עד ה'. לפיכך, 

וספות רגילות. השעות החמישית ואילך   .חרגו מתחום שבוע העבודה. לפיכך, הן שעות 
וחה  (א)16לפי ס'  וספות, ישלם לו המעסיק "הועסק -לחוק שעות עבודה ומ ְּבַעד שתי  עובד שעות 

ות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ וספות הראשו ובעד כל שעה , מהשכר הרגיל 1¼-השעות ה
  ..".מהשכר הרגיל 1½-וספת שאחריהן לא פחות מ

וחה  17לפי ס'    -לחוק שעות עבודה ומ
וחה השבועית או בחלק מהן הועסק   (א)  "     - עובד בשעות המ

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

יסת השבת, ביום שישי (ש לפיכך, כל השעות שרפי הועסק בהן  .16:00), היתה בשעה 25/11/2016עת כ
וחה השבועית. 16:00אחרי השעה    היו שעות עבודה במ

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר רגיל   לתשלום

  לשעה
שיעור 
תוספת 
שעות 
  וספות

 'תוסשיעור 
עבודה 

וחה  במ
  השבועית

  שעהתשלום בעד כל סה"כ 

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
  הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות עבודה 
עד רגילות 

יסת השבת   כ
42.00 ₪      100%  42.00 ₪  2  84.00  ₪  

שעות עבודה 
רגילות 
וחה  במ
  שבועית

42.00 ₪    50%  150%  63.00 ₪  2  126.00  ₪  

ה  ש" ראשו
יה  וש

וחה  במ
  שבועית

42.00 ₪  25%  50%  175%  73.50 ₪  2  147.00  ₪  

ש" שלישית 
ואילך 

וחה  במ
  שבועית

42.00 ₪  50%  50%  200%  84.00 ₪  1  84.00  ₪  

  ₪  441.00  7    סה"כ

  .₪ 441-יפחת מסכום שלא שעות עבודה אלה, ביום ו' זה,  7ְּבַעד  רפי,לשלם ל המעסיקעל לפיכך, 

  .גתשובה 
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על בסיס חודש.  ושתלם למ ושכר .5/4/2011-, החל בהיחיד ואצל מעסיק ,בד ברציפותוע רפי .39שאלה מספר 
ת  ) enclosed( עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגורב ימים בפועל 178עבד  2016בש

  .]שישה ימים בשבוע בןשבוע עבודה מלא  הועסק רפילמען הסר ספק, . [שלושה צדדים לפחותמ

תית לה ה ה זו ומהו אורך החופשה הש  שימו לב! לאור עבודתו? )2016(א זכאי, בעד ש
תית (חופשה מוארכת).א, יש לבחון את זכהמיוחדת ות חופשה ש   ותו לחופשה גם לפי תק

 ימים  18  .א 
 ימים  21  .ב
 ימים  16  .ג
  ימים  14  .ד

  פתרון 

טיים תית  סעיפים רלוו   .3, ס' 1ס'  -חוק חופשה ש

תית (חופשה מוארכת ות חופשה ש ה  - )תק   .2תק

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

ת עבודה"" תית ש ואר " -, לפי חוק חופשה ש ים עשר חודש, שתחילתו אחד בי פרק זמן של ש
ה   ."של כל ש

ת  ת עבודתו 2016לפיכך, ש תית, היא ש ין חוק חופשה ש   של רפי אצל מעסיקו. השישית, לע

תית3(א)(3לפי ס' ככלל,  ת , אורך החו) לחוק חופשה ש תית ְּבַעד ש הוא  6-העבודה הפשה הש
ת העבודה. ְּבפֹוַעל, עבד באותכל היה קיים ב וומעסיק רפיהקשר המשפטי ֵּבין מים. י 18 ה  הש ש

ת  16-) לחוק, רפי היה זכאי ל2(ב)(3לכאורה, על פי ס'  ימים. 178   .2016ימי חופשה בעד ש
ת עבודה שישית 18= (  16  int)  200אל המספר  בפועלימי העבודה יחס  178/  200 × אורך החופשה בעד ש

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

תית (חופשה מוארכתצל את סמכותו זו והתקין את ישר העבודה  ות חופשה ש   ).תק

ה  ות ל 2לפי תק ת עבודה אצל מעביד אחד או במקום  ,האמורותתק אורך החופשה לכל ש
  -יום  21עבודה אחד הוא 

ות עבודה רצופות באחת  150)  לעובדים שעבדו 1( ת עבודה אחת או בשתי ש יום לפחות בש
  מן העבודות או התהליכים הבאים:

ופרת או במגע בה, (א)   עבודה במפעל לייצור מצברי עופרת חומצה, הקשורה בטיפול בע
או בטיפול בתחמוצת העופרת או בציד או בכלים המשמשים לייצור מצברים אלה, 
יסור וגיוץ  ת משחת תחמוצת העופרת ומריחתה,  לרבות התכה ויציקת עופרת, הכ

תם לפעולה ופירוקם;   חלקי עופרת והלחמתם, הרכבת מצברים, הכ

  (ב)   התזת צבע בתא התזה;

  חפצים בתא התזה;(ג)    התזת חול על 

יות היציקה, הוצאת חפצים יצוקים מן  (ד)   יציקה של פלדה, ברזל או עופרת, פירוק תב
יות; יקוי החפצים מחול התב יות או    התב

ור, הוצאת  סתו לת ת החומר הגלמי, הכ (ה)   עבודה במפעל לייצור זכוכית שהיא: הכ
יפוח זכוכית בפה; ור או    התוצרת מן הת

  ;) משלושה צדדים לפחותenclosedדה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור (עבו(ו)    

.ט.;   (ז)    עבודה שבאים בה במגע מתמיד עם ט.

ת עבודה אחת ( 178רפי עבד  עבודה שעיקרה ריתוך חשמלי בשטח סגור ) ב2016ימים בש
)enclosed178<  150    . ) משלושה צדדים לפחות  

ות ארוכה    מהחופשה על פי החוק.החופשה על פי התק

תיתאורך החולפיכך,  ת  של רפי פשה הש   .ימים 21א וה 2016ְּבַעד ש

 .בתשובה 
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 1/4/2013-בשכרו משתלם לו על בסיס חודש. . 1/10/2012-התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב רפי  .40שאלה מספר 
סיה  המעסיקהתחיל  וסח משולב) לפ סיה מקיפה, מכוח צו הרחבה ( להפריש עבורו לקרן פ

סיה היהַּטח ּוֶׁשּבהשכר . על הצדדיםָחל  ֲאֶׁשר, חובה ְּכַמְׁשָמָעם  ,ורכיביו )רפישכר העובד ( בקרן הפ
ות פיצויי פיטורים    .(להלן: "השכר המבוטח") בחוק ובתק

יין חישוב פיצויי פיטורים, הוא גם ּפּוַּטר. רפי 30/11/2016-ב . ₪ 8,906 - המבוטח שכרו שכרו לע
צבר סיה הפיצוייםבמרכיב  )כולל רווחים( הסכום ש   .₪ 22,918 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפ

ותיו?   לפי רפיל להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק  חוק פיצויי פיטורים ותק
  (סכום מקורב ומעוגל)

 ₪  13,597  .א  
 ₪  14,190  .ב
 ₪  14,398  .ג
  ₪  14,665  .ד

  פתרון    

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

סיה חובה וסח משולב) לפ   .צו הרחבה (

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

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

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

תשלום פיצויי  ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  תשלומי המעסיק לפיצויי פיטורים, הצדדים על החל צו ההרחבה לפי
ם  לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף  בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגי

  .ההפרשהעשתה 

ים ארבע. כלומר, 30/11/2016-ועד שפוטר ב 1/10/2012-עבד אצל מעסיקו מ רפי  50חודשים ( 2-ו ש
ה אחת אחר שעבד מחודשים).    ם.זכאי לקבל פיצויי פיטורי רפיופוטר,  וברציפות אצל מעסיקלפחות ש

יין חישוב פיצויי פיטורים ,בחודש ₪ 8,906 - רפישל  שכרו המבוטח   . היה גם שכרו לע

   :(ד) בצו ההרחבה6היו בהתאם לטבלה שבסעיף  מהשכר ַהְּמבּוָּטח שיעורי ההפרשות
  סה"כ  לפיצויים  הפרשות עובד  הפרשות מעביד  החל ביום... ואילך

1.1.2013  5.00%  5.00%  5.00%  15.00%  
1.1.2014  6.00%  5.50%  6.00%  17.50%  
1.7.2016  6.25%  5.75%  6.00%  18.00%  

ת  סיה, בש תשלומי המעסיק . לפיכך, 5%, עמד על 2013שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפ
סיה ה זו,  ,לקרן הפ , בגין השכר והתקופה רפילמפיצויי הפיטורים המגיעים  60%באים במקום בש

עשתה ההפרשה ם    ) 5%/  8.33% = 60% (                                    .בגי
סיה, החל ב . לפיכך, 6%, עמד על 30/11/2016 ועד 1/1/2014-שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפ

סיה מפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום בתקופה האמורה,  ,תשלומי המעסיק לקרן הפ
עשתה ההפרשהרפיל ם    ) 6%/  8.33%=  72% (                       ., בגין השכר והתקופה בגי

  ):מקורב ומעוגלהחישוב (

ים, בהם לא שולמו כספים 6בגין   .1   החודשים הראשו
סיה, יש להשלים ..... לקרן     8,906×  חודשים 6/  12×  100%=  ₪ 4,453  ..... ........................הפ

ת  9בגין   .2   ) 100% - 60%השלמה =  40% (                            5%, בהם שולם שיעור 2013החודשים בש
סיה, יש להשלים ........     8,906×   חודשים 9/  12×   40%=  ₪ 2,672  למרכיב הפיצויים בקרן הפ

  ) 100% - 72%השלמה =  28% (                          , בהם שולם שיעור   1/1/2014-החל בחודשים  35בגין   .3
סיה, יש להשלים ... למרכיב %6    8,906×   חודשים 35/  12×  %28=  ₪ 273,7  הפיצויים בקרן הפ

  4,453+  2,672+  7,273=  ₪ 398,14  ....... )סכום מקורב ומעוגל( רפיסה"כ על המעסיק להשלים ל
  

  .גתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  
 

  :הבאים ֵמַהְּסכּוִמים הּוְרַּכבשלה  9/2016 תלוש. 30/9/2016-למא פוטרה מעבודתה ב  .41שאלה מספר 
 ₪  11,238  ..............................  משכורת ..............................................................1
ה2 סיעה לעבודה וממ   ₪  456  ............................. .  השתתפות המעסיק בהוצאות 
  ₪  5,619  .......... תאריך הפרישה ֶׁשְּלַאַחר, בעד תקופה ִהְסַּתְּגלּות דֵשיוחפיצוי עבור .  3

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

 ₪  11,694  .א  
  ₪  11,238  .ב
 ₪  17,313  .ג
   ₪  16,857  .ד

  פתרון  

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

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

סה.2(2ס'    ) לפקודת מס הכ

חיות המוסד לביטוח לאומי.   ה

  הסבר הפתרון

  

  א
      
  

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

ַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף  ָ סה, "ַהְכ   )(א) לפקודת מס הכ

ו לעובד ממעבידו; תשלומים   " ית אה או קצובה ש השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת ה
ו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּב ית סיעות לחוץ ש ֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 

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

ו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין ש ית ו לאחר ֵּבין ש ית ו לעובד במישרין או בעקיפין או ש ית
  לטובתו; "

ה  ות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי  2לפי תק לתק
סה לפי סעיף  סת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכ ) 12(-) ו11), (5(9ביטוח מהכ

  לפקודה.

כללו בתלוש  סיעה של למא ( 9/2016לכאורה, כל הסכומים ש משכורת, השתתפות המעסיק בהוצאות 
ה ופיצוי עבור חודשי הסתגלות סה לפי ס' ) מלעבודה וממ חיות 2(2הווים הכ ) לפקודה. ברם, לפי ה

, פטור תאריך הפרישה ֶׁשְּלַאַחר, בעד תקופה ִהְסַּתְּגלּות דֵשיוחפיצוי עבור המוסד לביטוח לאומי, 
  מדמי ביטוח.

  - למאשל  9/2016סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
ה 456=  ₪ 11,694 סיעה לעבודה וממ   משכורת 11,238+  השתתפות המעסיק בהוצאות 

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

  ".האמור בלוח י"א

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

יין דמי ביטוח    ):השכר החייב בדמי ביטוח( 9/2016בחודש שכרה של למא שיובא בחשבון לע

ין ד.ב. 43,240;  694,11= (  ₪ 694,11 סה ְמַרִּבית לע   min) ההכ

  .אתשובה 
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). חברת המעטים חברה למכירת ציוד צילוםחברת מעטים (ב בעל שליטהחבר , הוא 1953יליד רפי,   .42שאלה מספר 
ים. הוא שימש בה כאיש מכירות וקיבל משכורת בעד  12היתה מקום עבודתו היחיד זה  ש

  התפטר מעבודתו בחברת המעטים. מאז שהתפטר, רפי חסר תעסוקה. 25/8/2016-עבודתו. ב

סיבות שתוארו לעיל, לאור הפסקת עבודתו, רפי זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח  האם, ב
כון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאיםלאומי? (   )בחר/י את המשפט ה

ין החוק רואים אותו היתה סיבה מספקת להתפטרותכן, ובלבד ש  .א    .כפיטורים הולע
 .זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומילא רפי לא.   .ב
 .ימים מיום הפסקת העבודה 90רק לאחר כן, אבל   .ג
 .לא ּפּוַּטר מעבודתו, אלא התפטר שרפימאחר לא,   .ד

  
  פתרון  

טיים   ב.6חוק הביטוח הלאומי, ס'   סעיפים רלוו

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

הוראות פרקים ז' וח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת " -ב לחוק הביטוח הלאומי 6לפי ס' 
  ."מעטים

  .ביטוח אבטלהפרק ז': 

 .פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  .בתשובה 
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י מעסיקים. שכר  הכשכיר תעובד ,26-ה בת ,למא  .43שאלה מספר    אצל כל אחד מהם: השל 11/2016אצל ש
 . ₪  3,884 -  .  מעסיק עיקרי 1
י.  מעסיק 2 ִ  .₪  2,174 -  ִמְׁש

י, מהו  הבוצע תיאום דמי ביטוח בידי מעסיקולא  ,תיאום דמי ביטוח התעשלא  למאאם  ִ ַהִּמְׁש
י סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי  ש

  ? )סכום מעוגל( 11/2016 ְּבִגין שכר ,מעסיקיה

  ₪  694  .א  
  ₪  936  .ב
  ₪  606  .ג
   ₪  421  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל   דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   יםוו

ים) יכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שו ות הביטוח הלאומי (תשלום ו   .תק

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות   ).תק

  טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

יין תשלום דמי הביטוח:  יתמ למא "תושבי ישראל" שמלאו עובדים על סוג העובדים הבא, לע
ה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". 18להם    ש

  :העיקריחישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק 

ין ד.ב. )   43,240;  3,884= (  ₪ 3,884       שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח: סה ְּמַרִּבית לע   minהכ

ּוֶּכה משכריטוח הבריאות סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ב בחודש זה אצל למא של  האשר ְי
  3,884 × מופחת יעורד.ב. בש  3.50%=  ₪ 135.94                             :    העיקריהמעסיק 

  3,884 × מופחת יעורד.ב. בש  3.45%=  ₪ 134.00  :עיקריהמעסיק הד.ב. (חלק מעסיק) שישלם 

  135.94+  00134.=  ₪ 269.94  : עיקריהמעסיק הע"י יועברו ד.ב. ש סה"כ

י: ִ   חישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק ַהִּמְׁש

י אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי ביטוח  הלא מסר למא למעסיק המש
ה  הזה. לפיכך, לא חלות לגבי הבידי מעסיק ות הביטוח הלאומי א ל3הוראות תק תק

ים)(תשלום  יכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שו י ו ִ . על המעסיק ַהִּמְׁש
כות מ ו עולה על המחלק שכרגם  דמי ביטוח בשיעור מלא למאל   .הממוצע השכר 60%, שאי

ין ד.ב.  43,240;  2,174= (  ₪ 2,174                   שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח: סה ְּמַרִּבית לע   min)  הכ

ּוֶּכה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך  בחודש זה אצל  למאשל  המשכראשר ְי
י (ללא תיאום דמי ביטוח):            ִ   2,174 × ד.ב. בשיעור המלא 12%= ₪ 260.88המעסיק ַהִּמְׁש

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

  ..."היה מעבידו

י ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב ִ   :שישלם המעסיק ַהִּמְׁש

סה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 5,678;  2,174× (  3.45%= ₪ 75.00   min)  ההכ

ימעסיק הע"י יועברו ד.ב. ש סה"כ   260.88+  75.00=  ₪ 88.335  : המש

יסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי   ש
  : למאשל  11/2016, ְּבִגין שכר המעסיקי

י 88.335=  ₪ 605.82=  (מעוגל) ₪ 606      מעסיק עיקרי 269.94+  מעסיק מש
  

  .גתשובה 
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  :הבאים ֵמָהְרִכיִבים הּוְרַּכבשלה  10/2016 תלוש, עובדת כשכירה אצל מעסיקה. 32-למא, בת ה  .44שאלה מספר 
 ₪  39,407  .  משכורת ...........................................................................................1
  ₪  4,960  ...........................................................  שווי השימוש ברכב צמוד .........2

מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שישולמו למוסד לביטוח לאומי ְּבַעד 
  ?)סכום מעוגל( למאשל  10/2016חודש 

 ₪  7,939  .א  
 ₪  6,972  .ב
 ₪  7,719  .ג
 ₪  8,432  .ד

  פתרון  

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

ות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות   ).תק

  טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

יין תשלום דמי הביטוח:  ית על סוג העובדים הבא, לע מ עובדים "תושבי ישראל" שמלאו למא 
ה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 18להם    .ש

          -של למא  10/2016סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  משכורת 39,407+ שווי רכב צמוד   4,960=  ₪ 44,367

ין דמי ביטוח. סה המרבית לע   השכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכ

יין דמי ביטוח    ):השכר החייב בדמי ביטוח(שכרה של למא שיובא בחשבון לע

ין  43,240;  44,367= (  ₪ 43,240 סה ְמַרִּבית לע   min) ד.ב.ההכ

וכו משכרה של למא:   דמי הביטוח שי

סה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  3.50%=    ₪  198.73     הכ

  )השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  678,5× (  %12.00=    ₪  44.507,4  

  17.706,4  ₪   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק:

סה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,678×  3.45% =   ₪  195.89     הכ

  )השכר החייב בדמי ביטוח   240,43 - ד.ב. בשיעור המופחת  678,5× (  507.%=    ₪  15.817,2  

  04.013,3  ₪   
  

למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר  שיועברוסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 
  17.706,4+  04.013,3=  ₪ 21.719,7=     (מעוגל) ₪ 719,7למא:      של  10/2016

  

  .גתשובה 
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  שלו כלל את התשלומים הבאים: 8/2016תלוש אצל מעסיקו.  1/11/2015-רפי התחיל לעבוד ב  .45שאלה מספר 
  ₪  5,120  ......................................................................................... שכר יסוד. 1
וס. 2 תי סיום מוצלח של כל עובדי המעסיק, לרגלל שחולק ְּפָרס( בו   ₪  1,240  ...... )פרוייקט רב ש
וספות ... 3   ₪  1,137  ..................................................................................שעות 
  ₪  1,116  .............................................................. )6/2016הפרשים (בעד חודש . 4

ַין ְ סתו של רפי ְלִע   ? 8/2016תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  מהי הכ

   ₪  6,360  .א  
  ₪  7,497  .ב
  ₪  5,358  .ג
  ₪  6,381  .ד

  פתרון  

טיים ות הביטוח הלאומי (תשלום   סעיפים רלוו   ופטור מתשלום דמי ביטוח)תק

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

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

ה  ְִפיל ות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)  4תק "הפרשים ייראו כשכרו  -לתק
  החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו".

ייראו כשכרו הרגיל של רפי בעד חודש  8/2016שקיבל בתלוש  ₪ 1,116כלומר, ההפרשים בסך 
6/2016.   

ה  ות הביטוח הלאומי  1ְלִפי תק וסף" הוא "שכר לתק (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "תשלום 
ק השתתפות ברווחי  וס או כמע ו כבו ית ֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, ְלַרּבֹות תשלומים ש יתן לעובד ְּב ה

  המעביד וְלַמֵעט הפרשים".

ה שלעיל, התשלום בסך  יתן לרפי  ₪ 1,240ְלִפי התק וסש וסף".כבו   , הוא "תשלום 
ה  ְלִפי ַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה: 5תק ְ וסף יחולו, ְלִע ות האמורות, על תשלום    לתק

ימום (להלן שכר  25%אם שיעורו   ) 1(  "   ימום כהגדרתו בחוק שכר מי או יותר או יותר משכר המי
ים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו  ימום) יחולק לש המי

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

  הקודמים".

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

וסף" שקיבל רפי ב ימום. 25.7%הוא  8/2016-שיעורו של "התשלום ה   משכר המי

ימום  4,825=  25.7% ימום, כהגדרתו בחוק שכר מי וסף 1,240/  שכר המי   התשלום ה

מוך מ ו  וסף" אי ַין  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום ה ְ ימום, יחולו עליו, ְלִע משכר המי
ה    ) שלעיל. 1(5תשלום דמי ביטוח, הוראות תק

וסף".  רפי עבד אצל מעסיקו פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולם "התשלום ה
וסף" יחולק במספר לפיכך,   -החודשים שבהם רפי עבד אצל אותו מעביד (להלן "התשלום ה

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

וספות  1,137=    ₪ 6,257 - 8/2016שכרו החודשי הרגיל של רפי בחודש    יסודשכר  120,5+  שעות 

וסף 041,2/  חודשי העבודה הקודמים 10( =  ₪ 381,6   20168/שכר חודשי רגיל בחודש  257,6+ ) תשלום 

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

  האמור בלוח י"א".

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

ין דמי ביטוח 43,240 סה ְמַרִּבית לע ין תשלום דמי ביטוח ב ₪ 381,6>  הכ סתו של רפי לע   20168/-הכ

ַין תשלו ְ סתו של רפי ְלִע   .₪ 381,6 - 20168/ם דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש הכ

  .דתשובה 
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  .46שאלה מספר 

  

 ועבודתתוך כדי פגע  1/8/2016-בעד ש ,חודשים 6היחיד  , עבד כשכיר אצל מעסיקו23-ה, בן רפי
ו מסוגל לעשות עבודה שבן  והואשרו לעבודה וכלחלוטין פגע  מכך,ועקב עבודתו. כתוצאה  אי

ו מסוגל לעשותה ו עובד. .גילו ומי ה רפי אי המוסד לביטוח ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה מאז התאו
ת עבודהלאומי   13בעד  מלאים דמי פגיעה לושולמו (סתיימה תקופת דמי הפגיעה שלאחר  .כתאו
כה עבודה כתוצאה מהפגיעה בעבודהא וה), שבועות קבמצא  כות יציבה (,  ) לצמיתותעה לו דרגת 

כה עבודה  קצבהואושרה לו  100%של    .לחוק הביטוח הלאומי (א)105לפי ס' ל

סתו של    :)כולה ממשכורתו אצל מעסיקו( 1/8/2016-שישה החודשים שקדמו לעד ב רפיהכ

  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  2/2016  חודש
סה   ₪ 12,839  ₪ 11,731  ₪ 12,438  ₪ 9,291  ₪ 13,175  ₪ 9,605  הכ

כה עבודה הקצבהאם  לו ליום  שהגיעודמי הפגיעה  בשיעורהיא  )לכל חודש( שאושרה לרפי ל
  ] דמי הפגיעה ליום × 30שאושרה =  לחודש הקצבה [      סכום קצבה זו לחודש?מהו  ,30 ָּכפּול

   ₪  8,757  .א  
  ₪  9,613  .ב
  ₪  9,252  .ג
  ₪  12,336  .ד

  פתרון  

טייםסעיפים  פגעי עבודה - חוק הביטוח הלאומי  רלוו   .פרק ביטוח 

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

יין תשלום דמי פגיעה,    לחוק הביטוח הלאומי. (א)75סעיף בכמשמעותו  ,"מבוטח"הוא  רפילע

  -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

ה   (א) סת המבוטח, ברבע הש שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכ
ה דמי פגיעה, בתשעים.   שקדם ליום שְּבַעדו מגיעים לראשו

סה"   (ב) ין סעיף זה, "הכ    -לע

ה מגיעים דמי ביטוח; -) 1(א)(75במבוטח לפי סעיף   )1( סה שממ   ההכ

)2(  ...  

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

  ) 12,438+  11,731+  12,839/ (  90=  ₪ 411.20  :  רפישכר העבודה הרגיל של 

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

  411.20×  75%=  ₪ 308.40  דמי הפגיעה ליום:   

  ) 8,757×  5×  75%/  30(  תקרה  1,094.63 < ₪ 308.40  וודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

י השאלה, הקצבה  תו כה עבודה שאושרה לרפי לפי  דמי הפגיעה  היא בשיעור )לכל חודש(ל
  .30לו ליום ָּכפּול  שהגיעו

כותו היא לחוק הביטוח הלאומי, " (א)105לפי ס' [  ישלם לו המוסד קצבת  100%כה עבודה שדרגת 
שווה לדמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים למבוטח, כפול שלושים (בסעיף  כות; הקצבה לחודש תהיה

  ]"הסכום החודשי) –זה 

כות לחודש שאושרה לרפי היא     ליום הפגיעהדמי  40.308×  30=  ₪ 252,9לפיכך, סכום קצבת ה

  .ג תשובה
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תיים   .47שאלה מספר  אצל  ִּכְׂשִכיָרה, לעבוד 1/5/2016-למא היתה עקרת בית, התחילה, ב ֶׁשָּבֶהםלאחר ש
וקילדה , 23:40, בשעה 31/10/2016-. למא עבדה ברציפות אצל מעסיק זה, עד שבמעסיקּה  תי

הצער, ארבעה שבועות לאחר יום  ְלַמְרֶּבה, ֲאָבל).  חופשת לידה( ְוָיְצָאה לתקופת לידה והורות בריא
  למשך שבוע אחד.אּוְׁשְּפָזה בבית חולים חלתה וְ הלידה, למא 

ָין סעיף של למא שכר העבודה הרגילאם  ְ ליום, מהו  ₪ 327לחוק הביטוח הלאומי, הוא  53, ְלִע
למען הסר ספק, כמו כל שאלות המבחן, גם שאלה זו [ ?)סכום מעוגל(סכום דמי הלידה לו היא זכאית 

ת    .]2016מתייחסת למצב התחיקתי בש

  ₪  18,312  .א  
  ₪   0  .ב
  ₪  16,023  .ג
   ₪  14,303  .ד

  פתרון  

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

שים    ).1(ב6ס'  -חוק עבודת 

  הסבר הפתרון

  

  ג
      
  

   - (א) לחוק הביטוח הלאומי50לפי סעיף 

סתה  מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת  " או ששילמה דמי ביטוח מהכ
   -דמי ביטוח), תהיה זכאית לדמי לידה  -כעובדת עצמאית (בסעיף זה 

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

 .הקובע

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

אים בסעיף  ה על הת  14חודשים מתוך  6ה דמי ביטוח בעד שולמו בעדשכן ), 2(א)(50למא עו
  .שבועות 7היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של לפיכך,  .חודשים שקדמו ליום הקובע

שים,  )1(ב6לפי ס'  עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת הלידה לחוק עבודת 
ים (ב) ו , בהתמלא (ג), לתקופה העולה על שבועיים, זכאית-וההורות כאמור בסעיפים קט

ות, ל אים שבחוק ובתק   או לפצלה. האריך את תקופת הלידה וההורותהת

חלתה ואושפזה בבית חולים לתקופה העולה על שבועיים. לפיכך, היא לא זכאית  לאלמא 
וספים על דמי הלידה  שהיא לא זכאיתלהאריך את תקופת הלידה וההורות. מכאן  לדמי לידה 

  וק הביטוח הלאומי.לח 50שהיא זכאית להם לפי סעיף 

דמי לידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך , הביטוח הלאומי (א) לחוק53לפי ס' 
  .30-, כשהוא מחולק ב5לא יותר מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול 

ָין סעיף  ְ . כך על פי ליום ₪ 327לחוק הביטוח הלאומי, הוא  53שכר העבודה הרגיל של למא, ְלִע
י    השאלה.תו

  .30-, כשהוא מחולק ב5) כפול ₪ 8,757) לא עולה על הסכום הבסיסי (₪ 327שכר עבודה רגיל זה (

  )8,757 × 5/  30 = ( תקרה 1,459.50<  ₪ 327

  .₪ 327לפיכך, דמי הלידה ליום של למא הם 
  

  שבועות 7×  ימים בשבוע 7×  לידה ליוםהדמי  327= ₪ 023,16  סה"כ דמי הלידה להם זכאית למא:
  

  .גתשובה 
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ים. ב 12עובד אצל מעסיקו היחיד זה  רפי  .48שאלה מספר    ימי מילואים. 9-יצא ל 4/9/2016-ש

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

  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  חודש
  23  21  18  22  20     23  ימי עבודה

  ₪ 6,509  ₪ 5,943  ₪ 5,094  ₪ 6,093  ₪ 5,660  ₪ 6,509  חודשי רגילשכר 
    ₪ 3,024          דמי הבראה

ֹוָסף לשכרסיקוקיבל ממע רפי 7/2016תלוש בשצוין בטבלה שלעיל,  כמו החודשי הרגיל,  ו, ְּב
ת העבודה ה 8( ₪ 3,024בסך  דמי הבראה   .)12-ימי הבראה בעד ש

  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו רפיזכאי  וסכום תגמול המילואים למהו 

 ₪  2,326  .א  
  ₪  2,051  .ב
 ₪  2,136  .ג
   ₪  2,024  .ד

  פתרון  

טיסעיפים רל   חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים.  יםוו
ות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)   .תק

  הסבר הפתרון

  

  ד
      
  

  :חישוב הזכות לתגמול מילואים

  ימים. 2 ימי שירות שלימים, ועוד יתרת  7 תקופה אחת בתימים, שהם  9שירת  רפי
  .1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 

  ) 7+  2 × 1.4 = 89.(   .  מי מילואיםי 89.בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי הוא לפיכך,

ין תגמולי המילואים סה לע   :חישוב סכום ההכ

ה  ימים. לפיכך,  60-פחות מלא ), כלומר, 18+ 21 +23ימים (  62עבד  רפי, 1/9/2016-שקדם לברבע הש
ה שקדם להרגיל  ויהיה שכר עבודת סה בעד רבע הש   .בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-סכום ההכ

ֹוָסף לשכרממעסיקוקיבל  רפי 7/2016-ב , שהם "תשלום ₪ 3,024בסך דמי הבראה החודשי הרגיל,  ו, ְּב
  וסף".

וסף" הוא  ימום. 62.67%שיעורו של "התשלום ה ימום 4,825=  62.67%     משכר המי   3,024/  שכר המי
מוך מ ו  וסף" אי ימום, 25%-מאחר ששיעורו של "התשלום ה עבד אצל  רפיומאחר ש משכר המי

ים , עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםלא פחות מאחד  מעסיקו וסף" יחולק לש "התשלום ה
והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר עשר, 

וסף 024,3/  12=  ₪ 252   החודשים שקדמו לו.   התשלום ה

  8/2016  7/2016  6/2016  5/2016  4/2016  3/2016  חודש
  ₪ 6,509  ₪ 5,943  ₪ 5,094  ₪ 6,093  ₪ 5,660  ₪ 6,509  שכר חודשי רגיל

וסף     ₪    252  ₪    252  ₪    252  ₪    252  ₪    252  פריסת תשלום 

סה בעד חודש   ₪ 6,509  ₪ 6,195  ₪ 5,346  ₪ 6,345  ₪ 5,912  ₪ 6,761  הכ

ס ה שקדם ל רפיתו של סכום הכ   :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-בעד רבע הש
585,18 ₪  ) =5,881  ;509,6  (max  ) +5,881  ;195,6  (max  ) +5,881  ;346,5( max 

סה ב קבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-חלק את סכום ההכ ין סעיף רפי, ו בחוק הביטוח  272, לע
  18,585/  90=  ₪ 206.50       :      הלאומי

  :חישוב התגמול ליום

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

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272לפי ס' 
-, כשהוא מחולק ב5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים

  ).₪ 1,441.33, כלומר 30

 min  [max)  שכר רגיל 206.50;  תג' מרבי 1,441.33; (  תג' מזערי 196.03 = [ ₪ 206.50     : התגמול ליום
  .₪ 024,2  - בעד תקופת שירותו במילואים שלו זכאי רפי תגמולהתוצאה: 

  תגמול ליום 206.50×  ימים 9.8=  ₪ 2,023.70) =   סכום מעוגל( ₪ 2,024

  .דתשובה 
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בכל חודש מקבל והוא  4/2/2014-פרש מעבודתו בגרוש ללא תלויים, , 29/12/1945יליד רפי,   .49שאלה מספר 
ה מכוח חוק הביטוח הלאומי ולעבוד כשכיר חזור למעגל העבודה ל החליט 7/1/2016-. בקצבת זק

  אצל למא.) חלקית במשרה(

ה ָהֲאמּוָרה בתקופת העסקתו  הואהאם   ? (בחר/י את המשפטאצל למאיהיה זכאי לקצבת הזק
כון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)   ה

סתו החודשית לא תעלה על  ֵּכן ִאם ֶאָּלאלא,   .א    .מהשכר הממוצע 57%-סכום השווה להכ
ה האמורה.   .ב   כן. גם בתקופה זו ימשיך לקבל את קצבת הזק
ה מכוח חוק הביטוח הלאומי.  .ג  לא. בתקופה זו רפי לא יהיה זכאי לקצבת זק
ה, לא יעלו על הכן, ככל ששכרו, בתוספת   .ד ָין קצבת הזק ְ סה ַהְּמַרִּבית ְלִע   דמי ביטוח.הכ

  פתרון  

טיים   )1(א)(245ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוו

  הסבר הפתרון

  

  ב
      
  

ה הוא ) לחוק הביטוח הלאומי,1((א)245לפי ס'  ים ואם  -בגבר " - הגיל לקצבת זק שבעים ש
סה המרבית  ה עולה על ההכ ת מס אי סתו בש   " גיל הפרישה; -הכ

ים. לפיכך, גם אחרי שיחזור למעגל  70מלאו לו  29/12/2015-. ב29/12/1945רפי הוא יליד  ש
ה האמורה הוא, 7/1/2016-העבודה ב סות. ְלִהיָּדֵרׁשמבלי  ימשיך לקבל את קצבת הזק  למבחן הכ

 .בתשובה 
   



50  
 

ת המס  - 3.2017פתרון מבחן חשבי שכר בכירים   2016ש

 

המן העבודה לבהליכה למא חזרה  .50שאלה מספר  סה מעו כ י  ,ְלִדיָרָתּה. מייד לאחר ש  התיקאת  ֶׁשִהִּניָחהעוד לפ
ה  ֵעֶקב את רגלה. ושברהפלה  ,ֶהְחִליָקהשהחזיקה בידה,   במשךאת כושרה לעבוד  ִאיְּבָדההתאו

  .שלושה שבועות

ה רואיםהאם  ת עבודה? תאו כון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים( זו כתאו   )בחר/י את המשפט ה

ת עבודה.  .א  ה זו כתאו  לא. אין רואים תאו
 .הפסקה או סטיה של ממש מהדרך ַהְּמקּוֶּבֶלת מן העבודה התָחָלה בהליכובלבד שלא כן,   .ב
כות או מוות-אי ללמאגרם  , מאחר שלאלא  .ג  .כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות, 
ה אירעה ּתֹוךה .כן  .ד השל למא  הליכתהְּכֵדי -תאו   זו. הליכתה ְוֵעֶקב מן העבודה למעו

  פתרון 

טיים   .81, ס' 80ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוו

  הסבר הפתרון

  

  א
      

 

ת עבודה אף אם " -לחוק הביטוח הלאומי  80ְלִפי ס'  ה כתאו    -רואים תאו

ו או ממקום שבו הוא לן   ) 1( סיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעו אירעה תוך כדי 
סיעתו או  הו, ועקב  ו או ממקום עבודה אחד למש ו, מן העבודה למעו ו מעו אף אם אי

  הליכתו זו;

)2(  ...  "  

פגע תוך כדי עבודתו ועקב שלעיל  80סעיף  יק לעובד ש מרחיב את הכיסוי הביטוחי שהוא מע
ו לעבודה ובחזרה. על פי ההלכה הפסוקה, הביטוח מוגבל  אך ורק עבודתו, גם לדרכו ממעו

י  ם סיכו י דרך אשר על פי טיבם הי להבדיל מרשות היחיד, באופן בו  ,ָהַרִּבים ְרׁשּותלסיכו
מצא ברשות הרבים. על ה ְטרּולמבוטח לדאוג עובד ההביטוח המורחב חל משעה שהעובד  ִ  ְל

ים מהם עלול    .הוא להיפגע ברשות הפרטהסיכו

ה, אלא  ה לא אירעה תוך כדי הליכתה של למה מעבודתה למעו ה לאחרהתאו  שלמא הגיעה למעו
  ).ברשות הפרט(

ה זו אין רואים לפיכך,  ה בעבודהתאו  .כתאו

 .אתשובה 
  
 


