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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

לכל מכני,או אופטי, אלקטרוני,אמצעיובשוםצורה בשוםמהם,קטעיםאוופתרונותיהן,השאלותאת לצלם ן להעתיק, אי
.בכתב מלשכת רואי חשבון בישראלמראש ושור יללא אוהקלטה,לרבות צילום שימוש מסחרי, לעשות בהם כל ואיןשהיא, מטרה 

6/8/2020-נערך ב-2020יוני-תרון מבחן חשבי שכר בכיריםפ

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

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

ָלֶהם ַעל ִּפי נתוני השאלה.

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

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

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

מס הכנסה

). במקביל ומחקר אקדמילימודמוסדבאוניברסיטת חיפה (ראשון אקדמי לתואר ברק הוא סטודנט .1מספר שאלה 
הורכבה מהסכומים שלהלן: 2019ללימודיו הוא עובד אצל מעסיקו במאפיה. הכנסתו בשנת 

89,437₪.......................................................................................................... משכורת1
27,198₪........)א) לפקודה16(9לפי ס' (ִמַּמסִּבְפטֹור, בקרן השתלמותומחשבונךשמשסכום. 2
10,206₪........בתקופת לימודיושל ברקלמימון שכר הלימוד , כמשמעותה בפקודה,ִמְלָּגה. 3

מבלי , (מלגת הצטיינות)אקדמייםההישגיוַעלְּכהֹוָקָרהניתנה לו ברקהמלגה שקיבליצויין ש
או ניתנה בעדה כל תמורה או שירות מצידו. ממנו ֶׁשִהְתַּבְּקָׁשה

?2019מהי "הכנסה חייבת" של ברק בשנת 

126,841₪.א
116,635₪.ב
99,643₪.ג
89,437₪.ד

פתרון

).29(9א), 16(9), 2(2, 1ס' -מס הכנסה פקודתסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

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

, פטורה ממס.שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקרמלגה , ) לפקודה29(9לפי ס' 
-מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט או לחוקר, במישרין או בעקיפין, באופן חד-"מלגה" 

פעמי או עתי, בתקופת לימודיו, למימון שכר הלימוד או לצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכל בלבד שלא 
רה מצד הסטודנט או החוקר והם ניתנו בתקופת הלימודים; לעניין זה תמלוגים ניתנת בעדם כל תמו

בשל שימוש במחקר לא ייחשבו מענק, פרס או פטור מתשלום כאמור;
89,437+ 27,198+ 10,206= 126,841₪:  2019סך הכנסתו של ברק, בשנת 

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

א) לפקודה.16(9, פטור ממס לפי ס' בקרן השתלמותומחשבונךשמשסכוםה
) לפקודה.29(9, פטורה ממס לפי ס' בתקופת לימודיושל ברק,למימון שכר הלימוד האמורה מלגהה

-ברק"הכנסה חייבת" של כלומר, 
הכנסה 126,841₪-א) 16(9פטור לפי ס' 27,198₪-) 29(9פטור לפי ס' 10,206₪= 89,437₪

.דתשובה 
כ
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גרה עם משפחתה בתל אביב (בדירה שכורה) ועובדת אצל מעסיקה במקום עבודתה בתל דבי.2שאלה מספר 
המחאת -הבכור ַיְלָּדּהלרגל הולדת : האחת,מתנות2ממעסיקה קיבלה10/2019חודש באביב. 

, לרגל חג הסוכות. 95₪"ארבעת המינים" יפה שערכו ועלותו זַמֲאַר -. השניה 175₪שי על סך 
.ּהתלבעל הדירה, כהשתתפות בשכר דיר450₪המעסיק גם בחודש זה עבורה כבכל חודש, שילם 

לרגל ,1/2019-ב.2019בשנת מהמעסיקהיו הראשונות שקיבלה המתנות שקיבלה בחודש זה לא
, לרגל חג 3/2019-. ב155₪שערכו ועלותו במכון יופיממנו שובר לטיפוליםקיבלה נישואיה,

.60₪במועדון ידוע, שערכה ועלותה ׂשֹותֹוַּתְחּפזוגית למסיבתהזמנההפורים, קיבלה ממנו 
?10/2019-שקיבלה בהטבות, לצורך חישוב מס, בשל הדבימהו הסכום ֶׁשִּיָּזֵקף לשכרה של 

665₪.א
215₪.ב
270₪.ג
545₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

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

חג , שווי המתנה שקיבלה מהמעסיק לרגל 95₪יש לזקוף סך של דבילפיכך, לשכרה של 
הסוכות.

:פעמיים-מתנות לרגל אירועים אישיים חד
מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה 

כל המתנות שקיבל לרגל אירועים אישיים בשנת וכו', אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד ובלבד שסך 
המס לא עלה על התקרה.

המתנהאת ה, טרם שקיבל10/2019לרגל אירועים אישיים עד הקיבלדבישסך המתנות 
). סכום זה לא עלה לרגל נישואיה1/2019-המתנה שקיבלה ב(155₪, היה לרגל הולדת ילדה הבכור

בשנה 210₪-הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) ) לתקנות מס4(2על הסכום שנקבע בתקנה 
).2019בשנת המס (

לרגל הקיבלשסך המתנות , 10/2019-המתנה לרגל האירוע האישי בהקיבלדבילאחר ש
.330₪עמד על 2019אירועים אישיים בשנת המס 

)לרגל נישואיה155+ לרגל הולדת ילדה הבכור175= 330₪(
) לתקנות מס הכנסה (ניכוי 4(2על הסכום שנקבע בתקנה 120₪-עולה ב) 330₪(סכום זה 

)210-330= 120₪( ).2019-נכון לבשנה (210₪-הוצאות מסויימות) 
בגין המתנה שקיבלה לרגל אירוע אישי 120₪שווי בסך דבילפיכך, יש לזקוף לשכרה של 

.10/2019-ב

:ההדירהשתתפות המעסיק בשכר 
שתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת "לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:)(א)2(2לפי סעיף 
שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים קצובההנאה או 

ט תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמעֵ 
ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של 

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו -העובד; והכל 
, יש לזקוף לשכרה.450₪, סך הלפיכך, את השתתפות המעסיק בשכר הדיר. "לאחר לטובתו

.665₪לצורך חישוב מס,, יש לזקוף לשכרה,10/2019-שקיבלה בהטבותבשל הלסיכום, 
)חג הסוכותמתנה לרגל 95+מתנה לרגל אירוע אישי120+ההשתתפות המעסיק בשכר הדיר450=665₪(

.אתשובה 
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העניק לה ,ַהְּמִכירֹותִמְבַצעְלֶרֶגל, 6/2019-בחנות משקפיים. ביתאֹוְּפטֹוֶמְטִריְסִט עובדת ּכְ דבי.3שאלה מספר 
. כשהעניק לה את 127₪ועלותו ֶׁשֶעְרּכֹוחנות, הִמִּמְבַחר, ִמְתַקְּפִליםְרִאָּיהמשקפיזוגמעסיקה 

דביבמהלך העבודה. לרשותה של םתואַּתְרִּכיבדביאם ֶׁשִּיְׂשַמחהמשקפיים, ציין המעסיק 
, 839, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2017: ם הרכבשנת רישורכב צמוד. ולשימושה מעמיד המעסיק

25%משלמת דביגם טלפון סלולרי (רט"ן). דביבנוסף, הוא מעמיד לרשותה של . 32קוד דגם: 
.112₪, היתה 6/2019-ב. ההוצאה בשל הרט"ן, ְּבֶׁשּלֹומההוצאה החודשית 

, בשל המשקפיים, הרכב הצמוד והרט"ן? 6/2019בתלוש ,דביֶׁשִּיָּזֵקף לשכרה של שוויהמהו 

3,475₪.א
3,348₪.ב
3,425₪.ג
3,489₪.ד

פתרון

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

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד).
(הגדרות).1תקנה -תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב)

(הגדרות).1תקנה -תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב)
הסבר הפתרון

6/2020מועד 
2019-שנת המס 

א

:משקפייםהזוג
יה,. אין מדובר ב"בגדי עבודה", הבאים להגן עלדביהכנסת עבודה אצל יםמהווהראיהמשקפי 

. המשקפיים נועדו גם לשימוש באופן דבייש במשקפיים משום נוחות ל."אין מדובר ב"מדיםו
.דבי, לשכרה של 127₪סך לפיכך, יזקף שווים, פרטי מחוץ לעבודה.

טלפון סלולרי (רט"ן)
"שווי השימוש לכל חודש -לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) 2ְלִפי תקנה 

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

בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון נייד".
ההוצאה שהוצאה בחודש בשל (ההוצאה החודשית 

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

112₪):נלווים, השתתפות העובד וכדומה

min) 105; 112/ 2= ( 56₪:105₪הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 
112×25%= 28₪:דביסכום ההוצאה החודשית ששילמה 

max) 28-56; 0= ( 28₪:דבישל 20196/שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 
של ה, שיזקף לשכר32, קוד דגם 839, קוד תוצר: 1, סוג: 2017שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 

.2019/6-320,3₪בחודש דבי
והרכב משקפיים, הרט"ןהזוג, בשל 475,3₪ייזקף שווי בסך דבילשכרה של -לסיכום 

.הצמוד
שווי משקפיים127+ שווי השימוש ברט"ן 28+ שווי השימוש ברכב צמוד3,320= 3,475₪

.אתשובה 
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) של חובהשירות סדיר (המשירות בצה"ל, לאחר ששירת30/9/2016-בההשתחרר, 21, בת דבי.4שאלה מספר 
. הילד 7/7/2017בן יליד לואבַאְלָמן, )27-בן ה(לברק14/2/2018-בְּׂשָאהינִ דביחודשים מלאים.21

וכלכלתו עליהם.דביוברקנמצא אצל 
?2019בשנת המס דבילכמה נקודות זיכוי זכאית 

ז"נ6.25.א
ז"נ5.25.ב
ז"נ3.50.ג
ז"נ6.00.ד

פתרון

ג.66א, 39א, 36, 34,36ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

-א לפקודה 39לפי ס' 
בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי לכל חודש "

סיים את שירותו הסדיר, כמפורט להלן:משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו
-אם שירת שירות סדיר של -נקודת זיכוי 1/6)1(

חודשים מלאים לפחות;23-לגבי גבר (א)
חודשים מלאים לפחות;22-לגבי אישה (ב)

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

.   "1994-בחוק קליטת חיילים משוחררים, התשנ"דרתםכהגד-לענין זה, "חייל משוחרר" ו"שירות סדיר" 

(ב))2א(39הוראות ס' החודשים מלאים. לפיכך, חלות עלי21שירות סדיר של השירתדבי
הראשונים שלאחר החודש החודשים36-נקודות זיכוי לכל חודש מ12/1-לתא זכאייה-לפקודה 
. 9/2016-הסדיר האת שירותדבימההחודש שבו סייהסדיר.האת שירותמהשבו סיי

1/10/2016-הסדיר מתחילים בהאת שירותמההחודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיי36
החודשים הראשונים 9-לכל אחד מנ"ז 12/1-לכלומר, היא זכאית . 9/2019/03-ומסתיימים ב

.2019בשנת 
שנים. 2מלאו לו 2019. בשנת המס 7/7/2017הילד יליד 

בחישוב המס של אישה שנישאה לאלמן יובאו בחשבון נקודות זיכוי בעד כל אחד -א) 4(ג)(66לפי ס' 
);4מילדיו, כאמור בפסקה (

החל על א, ובנוסף וכנגד המס36נקודת זיכוי לפי סעיף 1/2-האשה תהא זכאית ל-) 4(ג)(66לפי ס' 
לנקודות זיכוי בעד ילדיה כלהלן:-הכנסתה מיגיעה אישית 

נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס (ב)
שקדמה לשנת בגרותו;

נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי פסקת משנה (ב), בעד כל אחד מילדיה החל בשנת 1½(ג)
לאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים;המס ש

:2019בשנת דבינקודות זיכוי להן זכאית 
נ"ז2.00..................................]לפקודה34ס' תושב ישראל [

נ"ז0.25.........................................]  לפקודה36ס' נסיעות [
נ"ז0.50............................................]א לפקודה36ס' אשה [

נ"ז12/1×חודשים9=  נ"ז75.0...........................]לפקודהא39' ס[ת משוחררתחייל
בן זוגה של מילדיואחד כלבעדק'  זיכוי  נ1

לידתו שנתשלאחר המסבשנתהחלהאלמן  
סעיףבגרותו  [לשנת שקדמההמסלשנתועד 

נ"ז1×ילד1נ''ז  =  1.00...............................................]לפקודה))(ב4(ג)(66
ס' נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי 1½
ו של בן זוגה מילדיב), בעד כל אחד )(4(ג)(66

החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד האלמן
)(ג)4(ג)(66[סעיף שנים5לולאומשבה המס לשנת

נ"ז1.5×ילד1=  נ"ז1.50.............................................................]לפקודה
נ"ז6.00..............................................סה"כ נקודות זיכוי

.דתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

, התחילה שנים6מלאו לו2019שבשנת המס , אם לילד 32, נשואה בת דבי.5שאלה מספר 
חודש". משכורת ברק והיא מקבלת אצלו "מעסיקה אצל 1/4/2019-לעבוד ב

סימנה שיש לה שמסרה לו, בפרטים על הכנסות אחרות, 101-בטופס ה
, אך לא סימנה כל פרטים נוספים לגביהן.הכנסות אחרות

הפריש עבורה ברקרתה זו, בגין משכו.9,376₪-ברק אצל4/2019-ה במשכורת
). כנגד חלק מעבידלקרן השתלמות (7.5%-ובקופת גמל לקצבהלמרכיב תגמולי המעביד 6.5%

לקרן ההשתלמות.2.5%-ולקופ"ג לקצבה6%-) חלק העובדאת חלקה (שילמהדביתשלומיו, 
ממנה לנכות , כמה מס הכנסה עליו מפקיד שומהתיאום מסאישורלא מסרה לברק דביאם 

?4/2019בתלוש 

5,398₪.א
4,206₪.ב
5,024₪.ג
4,407₪.ד

פתרון

.תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)סעיפים רלוונטיים
.121ס' -פקודת מס הכנסה 

, הנחיות מס הכנסה.101טופס 

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

שיש לה הכנסות אחרות, אך לא מסרה כל פרטים 101-סימנה בטופס הדבילפי נתוני השאלה, 
נוספים לגביהן.

(א) לתקנות מס 5, לפי תקנה אישור תיאום מס מפקיד השומהלאחר שלא המציאה למעבידה 
רת ומשכר עבודה) ולפי הנחיות מס הכנסה, ברק מנוע מלנכות מס לפי לוח הכנסה (ניכוי ממשכו

לפי התקנות מכל תשלומיו.מרביהניכויים ועליו לנכות מס 

ולקרן לקופת הגמל לקצבהותיו הפרשךאת סדביה של לצרף למשכורתכלומר, על ברק 
.לפי התקנותַהְּמַרִּביבשיעור ולנכות מס ההשתלמות 

שיעור "-)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל1לפי תקנה ,"השיעור המרבי"
".לפקודה121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

.47%-לפקודה 121שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

9,376.00₪דבישל 4/2019משכורת 
9,376× 6.5%= 609.44₪לקיצבה ת המעבידסכום הפרש
9,376× %7.5= 703.20₪לקרן השתלמות דת המעביסכום הפרש
10,688.64₪ברוטו למס

688.64,10× %47= 66.023,5₪)   =מעוגל(024,5₪-ְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות ְמַרִּבימס 

.גתשובה 

Ò
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

ְּכֵדיאחת המרוחקת כקילומטר וחצי ממקום העבודה. ִּבְׁשכּוָנהגרים דבישל עֹוְבֶדיהָ 19כל .6שאלה מספר 
היא מספקת להם הסעה 1/2019-לחסוך בהוצאות הנסיעה שהיא משלמת לעובדיה, החל ב

מביתם לעבודה ובחזרה, במיניבוס של חברת הסעות פרטית. עבור ההסעה ְרֶּגֶנתּוַהְּמאֶּכֶזתּוְמר
ואעבודה הֶהְכֵרִחית ְּבֶׁשל תנאי לא ההסעה לחברת ההסעות. יצויין שְּבֵמיָׁשִריןהיא משלמת 

ה עבודהלמקום יםהעובדיבתבין שירות תחבורה ָסִדיר ְוָתִדיר . ישעבודההאתר שלּקּומֹויִמ 
ְּבַקּלּות, בתחבורה ציבורית ְסִדיָרהולחזור לביתם הגיע לעבודה הם לשעות העבודה ְמַאְפְׁשרֹות לו

מהעובדים האמורים הוצאות נסיעה בשל ההסעה המאורגנת. ּגֹוָבהלא בידַרָּבה.
(בחר/י בגינה שווי בשכר עובדים אלה?ִיָּזֵקףממס ולא ָּפטּורשל ההסעה האמורה האם שוויּה

את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)

ממס לפי הפקודה., פטורהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת בידי מעבידה שלשוויכן. .א
לא יכול להיות פטור ממס, בכל מקרה.ממומנת בידי מעבידההסעה כל ה שלשווילא. .ב
כן. שוויה של הסעה מאורגנת, כמו גם דמי נסיעות לעבודה וממנה, פטורים ממס..ג
פטור ממס. יש לזקוף שווי בגינה לשכר העובדים.ֵאינֹולא. שוויה של ההסעה המתוארת .ד

פתרון

).  הנחיות מס הכנסה.20(9ס'-הכנסהמספקודתרלוונטייםסעיפים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

העובד מביתו למקום העבודה שוויה של נסיעת ) לפקודת מס הכנסה, פטור ממס "20(9ס' ְלִפי 
ובחזרה בהסעה מרוכזת המאורגנת וממומנת בידי המעביד, אם המנהל או מי שהוא הסמיך 
לכך קבע שהסעה מרוכזת של העובדים למקום העבודה היא הכרחית בשל תנאי העבודה 

".ומיקומו של מקום העבודה, וההסעה היא בהתאם לתנאים שקבע
כפי שפורטו בהוראת לפקודה, )20(9למתן פטור לפי סעיף כללים לפי הנחיות מס הכנסה, ה

-(ניכויים/משפטית) 20/2004ביצוע מס הכנסה מס' 
ההסעה מאורגנת וממומנת ע"י המעביד..1"

ההסעה הכרחית בשל מיקום מקום העבודה ושעות העבודה..2
ההסעה תחשב כהכרחית אם היא נעשית בשל אחת מן הסיבות הבאות:

שירות תחבורה ציבורית סדיר ותדיר למקום העבודה;אין .א
זמני התחלת העבודה ו/או סיומה הם בשעות בהן אין תחבורה ציבורית סדירה ב.

ותדירה.
המעביד משלם במישרין בגין ההסעה, ההסעה אינה מתבצעת באמצעות תחבורה .3

ת העובדים ציבורית סדירה (אוטובוסים, רכבת, מונית), או ברכב צמוד שהועמד לרשו
ואין מדובר בהחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית או ברכב פרטי.

המעביד הודיע לפקיד השומה כי הוא פוטר ממס שוויה של הסעה מאורגנת לעובדיו וכלל .4
בהודעה את הפרטים הבאים:

.מיקום מקום העבודה-
.אמצעי התחבורה-
.בהן היא פועלתקווי התחבורה הציבורית למקום העבודה והשעות -
.מסלולי ההסעה-
.השעות בהן תופעל ההסעה-

"על כל שינוי משמעותי בהיקף ההסעות תועבר הודעה לפקיד השומה.

הכרחית בשל תנאי העבודה או מיקומו של אתר היתהלאהאמורהההסעהלפי נתוני השאלה,
למקום העבודה ושעות שירות תחבורה ָסִדיר ְוָתִדיר בין בתי העובדים קיים היה . העבודה
.להם להגיע לעבודה ולחזור לביתם בתחבורה ציבורית סדירהִאְפְׁשרּוהעבודה 

.שוויה של ההסעה המתוארת ֵאינֹו פטור ממס. יש לזקוף שווי בגינה לשכר העובדים, לפיכך

.דתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

. ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית 1/7/2018-בהממעסיקהעומדת הלוואה שקיבלדביל.7שאלה מספר 
עומדת יתרת הקרן המוסכמת לפי תנאי , 8/2019, חודש תקופת ַהְּזִקיָפהלשנה. ב0.5%של 

.]31/3/2020-הלוואה מוחזרת בתשלום אחד בקרן ה[.23,710₪ההלוואה על 
, דבישל הִלְזקֹוף לשכרמהו סכום שווי הריבית שיש בתקופת הזקיפה, 0.2%-המדד עלה באם 
]התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם.[)?8/2019ההלוואה, בתקופת זקיפה זו (בגין

58.58₪.א
11.16₪.ב
116.09₪.ג
63.79₪.ד

פתרון

(ט) לפקודת מס הכנסה3ס' סעיפים רלוונטיים
תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

שיעור "-2019) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה 3.41%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לעניין סעיף 

".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש
, שיעור הריבית לענין סעיף ל אף האמור בתקנת משנה (א)"ע-(ב) לתקנות האמורות 2לפי תקנה 

אדם שהעובד הוא בעל -בני-(ט) לפקודה, לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד שאינו חבר3
שליטה בו, יהא שיעור עליית המדד, ובלבד שסך יתרות קרן ההלוואות של העובד בתקופת 

"שקלים חדשים.7,800הזקיפה אינה עולה על 
הריבית יהא ההפרש שבין סכום הריבית שנצבר לחובת הפרש "-לתקנות הנ"ל 3לפי תקנה 

הלווה על יתרת הקרן המוסכמת בתקופת זקיפה, לפי תנאי ההלוואה, לבין סכום הריבית 
שהיתה נצברת באותה תקופה על יתרת קרן ההלוואה, אילו הריבית על ההלוואה היתה בשיעור 

".2האמור בתקנה 
אצל מי שהפרש הריבית הינו הכנסת "-מורות (א) לתקנות הא1, לפי תקנה "תקופת זקיפה"

".כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין יום גמר פרעון יתרת קרן ההלוואה-עבודה 
(ט) שחל עליו רק 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום ) עולה על 23,710₪יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה (

).7,800₪(שיעור עליית המדד

.8/2019-31מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 
הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

23,710₪× 3.41%× ימים בתקופת הזקיפה31/ 365= 68.67₪
על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה:דביהריבית שנצברה לחובת 

23,710₪×)ריבית0.5%×ימים בתקופת הזקיפה365/31( =10.07₪...............ריבית לשנה
)710,23₪+ ריבית07.10( ×שיעור עלית המדד%2.0= 44.47₪..........הפרשי הצמדה 

10.07+ 47.44= 57.51₪...סה"כ שנצבר לחובה

על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה דביהריבית שנצברה לחובת 
).68.67₪מהסכום הנדרש לפי התקנות (קטנה), 57.51₪(

-בתקופת הזקיפה,בגין ההלוואה, דבישייזקף לשכרה של ריבית הווי שלפיכך, 

ריבית נדרשת על פי התקנות68.67-לפי תנאי ההלוואה דביריבית שנצברה לחובת 57.51= 11.16₪

.בתשובה 



©כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל 8

2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

ומחזיקה מנהלְלַמּנֹותבזכות מחזיקה דבישל חמישה בני אדם. נמצאת ִּבְׁשִליָטָתםחברה בע"מ .8שאלה מספר 
. את זכויותיהם בחברה מהון המניות4%-בברק מחזיק . בן זוגּהֶׁשהּוָצאמהון המניות2%-בגם 

קרובים שלֶׁשֵאיָנםבני אדם 3הון המניות מחזיקים ְּבִיְתַרת נישואיהם. ַאֲחֵריוברק דביָרְכׁשּו
או ברק.דבי

ֶנְחֶׁשֶבתדבי, עליכם לענות ליועץ הביטוח שלה: האם דבילצורך בדיקת ההסדר הפנסיוני של 
)בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים" בחברה? (ְׁשִליָטהַּבַעלָחֵבר"

נחשבת "בעל שליטה" בחברה, אך לא נחשבת "חבר".דבי.א
נחשבת "חבר בעל שליטה" בחברה.דבי.ב
נחשבת "חבר" בחברה, אך לא נחשבת "בעל שליטה" בה.דבי.ג
לא נחשבת "בעל שליטה" בחברה ולא נחשבת "חבר".דבי.ד

פתרון

(ד)76)(א), 9(32-פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

-) לפקודה, בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל 9(32לפי ס' 
א) ששילמה חברה 7(9תשלום סכומי מענק עקב פרישה או עקב מוות הפטורים ממס לפי סעיף )1((א)"

, לבעל שליטה שהוא חבר 76לא יותר מחמישה בני אדם, כמשמעותה בסעיף שהיא בשליטתם של 
;1975בה או לאחר במקומו, בשל שנות עבודה עד שנת 

תשלומים לקופת גמל לקצבה, בעד מרכיב הפיצויים כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל, )2(
שקלים חדשים, 12,230) בשל חבר, בסכום העולה על 1ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה (

ממשכורתו הקובעת של החבר;4.5%ותשלומים לקרן השתלמות בסכום העולה על 
) למי שהיה עובד בחברה ובעל שליטה בה או 1קצבה ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה ()3(

בשל כל שנת עבודה; 1.5%-לקרובו, העולה על משכורתו הממוצעת בתקופת עבודתו ומוכפלת ב
) במהלך כל 2(2סך כל הכנסתו של העובד מעבודה כאמור בסעיף -משכורת ממוצעת" בפסקה זו, "

;שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודה בחברה
) יחולו גם לגבי מי שטרם חלפו שנתיים מיום שחדל להיות חבר. 2(-) ו1הוראות פסקאות משנה (

לעשות כן לפי הנסיבות; לעניין על אף האמור בפסקה זו רשאי המנהל להורות אחרת אם ראה
-פסקה זו 

:מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה-בעל שליטה" "
ההצבעה;-לפחות מכוח10%-לפחות מהון המניות שהוצא או ב10%-ב(א)
ההצבעה או-לפחות מכוח10%-לפחות מהון המניות שהוצא או ב10%-בזכות להחזיק ב(ב)

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

;(ד)76כמשמעותו בסעיף -"קרובו" 
זוגו, במישרין או בעקיפין, -זוגו, או שיש לבן-בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן-"חבר" 
כל אחד או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכושמהון המניות שהוצא%5לפחות 

זוג -מאלה או מהזכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו של בן
שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה;

-(ד) לפקודה 76לפי ס' 
-אדם או לא, ייחשבו לאדם אחד -כשבאים לקבוע, אם חברה נמצאת בשליטתם של חמישה בני" 

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

אדם ובא כוחו;)2(
"שותפים בשותפות.)3(

מהון 2%-מחזיקה בנחשבת "בעל שליטה" בחברה. היאדביכמי שמחזיקה בזכות למנות מנהל, 
נחשבת דבימהון המניות שהוצא. לפיכך, 6%-בם ביחדהיא ובן זוגה מחזיקיהמניות, אך

)דבי2%+ברק4%=6%(".חבר"
.הבחבר"חבר בעל שליטה"נחשבתדבי-מכל האמור לעיל 

.בתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

"עובד יומי"כ1/1/19-התחילה לעבוד בשנה,18מלאו לו2019שבשנת ילד+, נשואה 41, בת דבי.9שאלה מספר 
.2,310₪-בעד כל יום עבודה השכר שמשולם לה ימים. 9עבדה 1/2019-. בהאצל מעסיק

תקנות מס הכנסה (ניכוי לפי תוספת ב' ל[יש לנכות מס לפי לוח יומידביאם משכר העבודה של 
ימים9("נטו לתשלום") בגין הלעל המעסיק לשלםמהו שכר ה"נטו" ש], ממשכורת ומשכר עבודה)

)התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(, אחרי ניכוי מס הכנסה? אלו

13,525₪.א
14,203₪.ב
17,424₪.ג
14,242₪.ד

פתרון

ב.212, 121א,36,36, 34ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

חושב בדרך המפורטת להלן:ידבישל עבודה בעד כל עבודת יום ההמס שיש לנכותו משכר 
2,310₪× 300= 693,000₪: 300-וכפל בישכר העבודה בעד יום 

:ב לפקודה121-ו121חושב המס לפי הוראות סעיפים יתקבל מהמכפלה, שהעל הסכום 
)504,360₪המס המצטבר עד שכר (138,105.60₪) + 504,360-693,000× (47%=226,766.40₪

:)649,560₪על כל שקל מעל 3%מס נוסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס' 
1,303.20₪=%3 ) ×649,560-693,000(

:דבילתובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות המסבחישוב
2.00.................................]לפקודה34ס' [תושב ישראל 

0.25.........................................]לפקודה36ס' [נסיעות
0.50...........................................א לפקודה]36[ס' אשה

0.50........] ))(א4(ג)(66בגרותו [ס' בשנתבעד ילד זיכוינקודת½ 
8,502₪= 2,616₪×  3.25............................................סה"כ נקודות זיכוי

)226,766.40+ 1,303.20( -8,502= 219,567.60₪המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי: 
והמנה תנוכה משכר העבודה בעד 300-המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק ב

219,567.60/ 300= 731.89₪:   כל עבודת יום
אגורות יראוהו 49על כל שבר של שקל חדש משכר עבודה או מן המס העולהלפי התקנות, 

.אגורות לא יובא בחשבון49כשקל חדש אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה על 
, אחרי ניכוי מס הימים9("נטו לתשלום") בגיןדבילעל המעסיק לשלםשכר ה"נטו" ש

:הכנסה
)731.89-2,310× (9= 99.202,14= מעוגל203,14₪

.בתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

, לאחר שהתקבלה לעבודה 1/11/2018-. ביקנעםהיתה תושבת קבועה בדבי31/10/2018עד .10שאלה מספר 
עבדה במקום עבודתה החדש דבי. )שזור(, הפכה להיות תושבת קבועה בישוב זהשזורחדשה ב

1/11/2019יום . ב31/10/2019עד היא המשיכה לגור בשזור . , אז התפטרה30/09/2019בשזור עד 
בסך שכר יסודמהורכבה 2019בשנתה מיגיעה אישית הכנסת. יקנעםאופן קבוע בבלגור חזרה

.27,830₪בסך פרמיות ושעות נוספותשכר ומ) שכר רגיל(118,800₪
סכום הזיכוי למען הסר ספק, [?(סכום מעוגל)2019בשנת דבית זכאיומהו סך זיכוי תושב הישוב ל

].בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכויתחייבדבילה על סכום המס שועהאמור לא 
7,700₪.א
6,930₪.ב
0₪.ג
9,240₪.ד

פתרון

11ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

על הכנסה חייבת מיגיעה 7%הנחה של ַמְקָנה,2019, בשנת המס שזורבישוב תושבות קבע 
.לשנה132,000₪אישית עד לתקרה של 

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

.2019-146,630₪מיגיעה אישית בשנת דביהכנסתה החייבת של 
שכר יסוד118,800+ פרמיות ושעות נוספות שכר 27,830= 146,630

במהלך שנת המס.שזורחדלה להיות תושבת בישוב דבי

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

".חודשים רצופים לפחות12לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב היישוב 
סכום הזיכוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום המס שהנישום חייב בו, בשל "-)5((ב)11לפי ס' 

".ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי
.2019חודשים בשנת המס 10שזורהיתה תושבת קבועה בישובדבי

.31/10/2019ועד 1/11/2018-חודשים רצופים, מ12סה"כ היתה "תושב" בישוב האמור 

-(מעוגל)2019בשנת דביתזיכוי "תושב ישוב" לו זכאי

Min) הכנסה146,630; תקרה132,000× ( שיעור ההנחה%7× חודשים10/ 12= 7,700₪

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

.אתשובה
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

:היה כלהלן,6/2019עד 1/2019חודשים ב, 27ןברווק , ברק) של ברוטו למס(ושכר.11שאלה מספר 
1/20192/20193/20194/20195/20196/2019חודש
8,8498,8638,7519,0219,1919,577בש"חשכר

?9201/6בתלוש וממנִיָּגֶבהמס הכנסה כמה,9201/1/1-אם המס מחושב על בסיס מצטבר מ
552₪.א
90₪.ב
598₪.ג
794₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

:המסיובאו בחשבון בחישוב שנקודות זיכוי 
נ"ז2.00.............................................................תושב ישראל

נ"ז0.25......................................................................נסיעות
490.50₪= 218₪× נ"ז 2.25....................................................סה"כ נקודות זיכוי

:1/2019-6/2019החודשים6-שכר מצטבר ב
54,252₪ =9,577 +9,191 +9,021+8,751+8,863+8,849

54,252/ 6= 9,042₪החודשים:6-החודשי הממוצע בהשכר 
מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

6,310₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 631.00+ ) 6,310-9,042( × 14%= 1,013.48₪

מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

522.98₪ ) =0 ;490.50-1,013.48 (max
:)1/2019-5/2019הקודמים (החודשים5-שכר מצטבר ב

44,675₪ =9,191 +9,021+8,751+8,863+8,849
44,675/ 5= 8,935₪החודשים:5-בהשכר החודשי הממוצע 
:1/2019-5/2019ששולם בחודשים ממוצע השכר מס "ברוטו" שהוטל על 

6,310₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 631.00+ ) 6,310-8,935( × 14%= 998.50₪

:1/2019-5/2019חודשים על ממוצע השכר במס בניכוי זיכויים אישיים ששולם 

508.00₪ ) =0 ;490.50-.50998 (max
:6/2019בתלוש המס שיגבה מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

)522.98× חודשים6( -) 00508.× חודשים5( = 597.88=מעוגל  598₪
שקל חדש מן המשכורת כל שבר של "-לתוספת א' לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) 5לפי ס' 

אגורות לא יובא 49אגורות, יראוהו כשקל חדש אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה על 49או מן המס העולה על 
". כלומר, המס שמתקבל לאחר הפחתת הזיכויים האישיים הוא סכום "עגול", ללא אגורות.בחשבון

.גתשובה
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

שנים, הוא נכה 14-ו11, 8, 5, 3מלאו להם 2019ילדים שבשנת 5-, נשוי ואב ל37-הבןברק, .12שאלה מספר 
להמסר באותו היום . דביתו אצל מעסיקהתחיל לעבוד7/8/2019-לצמיתות. ב75%בשיעור 

יש ְלַנּכֹות מס בשיעור 19,300₪ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של .אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה
משרד עּודיִּת דבייצויין שברק גם מסר לר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלַנּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי.ֵמֵעבֶ .31%

ניכתה משכרו, בכל חודש, מס לפי האישור.דביהבטחון בדבר נכותו וצילום תו חניה לנכה. 
8/20199/201910/201911/2019חודשהיה כלהלן:,11/2019, עד של ברקושכר

4,2585,3843,9724,157בש"חשכר
תלוש?אותו בברקלנכות מדביהיה על , כמה מס הכנסה 3,495₪היה12/2019-בואם שכר

1,643₪.א
₪-1,445.ב
0₪.ג
1,398₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

פקיד השומה רשאי להורות "-) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל10לפי תקנה 
יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול שניכוי המס לפי תקנות אלה 

להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת 
או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר 

ה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנס
".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

שיעור "-)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל1, לפי תקנה "השיעור המרבי"
".לפקודה121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

.47%-לפקודה 121שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

:12/2019עד 8/2019בחודשים ברקשל שכר ִמְצַטֵּבר 
21,266=3,495+4,157 +3,972 +5,384 +4,258

ְלִפי אישור תיאום המס:12/2019עד 8/2019-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות בגין שכר מ
19,300× 31%) + 19,300-21,266× ( השיעור המרבי47%= מעוגל6,907₪

:11/2019עד 8/2019בחודשים ברקשכר ִמְצַטֵּבר של 
17,771 =4,157 +3,972 +5,384 +4,258

, לפי אישור תיאום המס:11/2019עד 8/2019מס ִמְצַטֵּבר שנוכה בחודשים 
771,17₪×%31= מעוגל509,5₪

-תאום המסעל פי, 12/2019, בתלוש ברקשינוכה מסכום המס 
מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס907,6-מס שנוכה מהשכר 509,5= 398,1₪

.דתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

וכל ְיֵמי לאוסטרליהיממות. הנסיעה 9, ע"י מעבידה, למשך לאוסטרליהדביִנְׁשְלָחה 3/2019-ב.13שאלה מספר 
).היתה זו נסיעתה הראשונה לחו"ל בשנת המס(ַהְּׁשִהָּיה בה היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד.

לאוסטרליה: ֶׁשהּוְצאּו בקשר לנסיעה ַהּמּוָכחֹותההוצאות 
].1,047.5$-[מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה 1,831$-. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
.3,276$סה"כ -לכל לינה 364$לינות במלון, במחיר 9. הוצאות לינה: 2
.954$סה"כ -באוסטרליה ַהְּׁשִהָּיהימי9-אחד מכל ב106$. הוצאות אחרות: 3
.756$סה"כ -ום לי84$, במחיר ימים9-ְׂשִכיַרת רכב ל. שכירת רכב באוסטרליה: 4
.ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאותוזההִנְדָרִׁשים למעבידה המסמכיםכל ואתהגישה את החשבון דבי

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

690.50$.א
510.50$.ב
1,294.00$.ג
371.00$.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

: כרטיס טיסה במחלקת עסקים
) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת 2)(א)(2(2ְלִפי תקנה 

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

., לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה1,831$לפיכך, ההוצאה בסך 
): הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות"25%-בה הוגדלו בהמדינבהוצאות לינה (

מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות לינה  בנסיעה אשר )(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות 2(2ְלִפי תקנה 
-כללה לא יותר מתשעים לינות 
כל הוצאות הלינה המוכרות.-ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

ֲעבּור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך), במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות 
-25%-האחרות ב

כל הוצאות הלינה המוכרות;-דולר 125×125%לינה שעלותה עד ְלַגֵּבי )1(
-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ75%-דולר 125×125%-ְלַגֵּבי לינה שעלותה גבוהה מ)2(

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

דולר ללינה, הנמוך ביניהם.284×125%, או 7הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה 
min) התקרה284$× %125; ההוצאה בפועל364$× ( לינות ראשונות7= 2,485$

min ;%125×125$[max)התקרה284$×%125; ההוצאה364$× ( %75[ ×שאר הלינות2= 532.50$
2,485$+ 532.50$=  3,017.50$הלינות:  9הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד סה"כ 

)3,276$-3,017.50$( = 258.50$הוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי:  

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

-25%-במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב
דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;80×125%-לא יותר מ-אם נדרשו הוצאות בשל לינה )1(
דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;133×125%-יותר מלא -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה )2(

min) לכל יום שהיה כשנדרשו הוצאות לינהתקרה80$× %125,ליום'הוצ106$× ( ימי שהיה9= 900$
)954$-900$( = 54.00$שאינן מותרות בניכוי:  אחרותהוצאות 

הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר )(ד) לתקנות מס 2(2ְלִפי תקנה :הוצאות שכירת רכב
דולר ליום, לפי הנמוך:62ל לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על "בשל הוצאות שכירת רכב בחו

min) התקרה62.00$; הוצאות השכירות בפועל84$× ( ימים9= 558$
)756$-558$( = 198$הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי: 

)258.50$+ 54$+ 198$=(510.50$:  לצורך חישוב מסדביהסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של 

.בתשובה 
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לקבל ִקְצָּבה התחיל1/3/2019-ב.17/2/2019-במעבודתו, פרש 2/2/1952יליד גבר בריא, , ברק.14שאלה מספר 
לא שברקַין ּוְיצלשעבר.קויסמעו, אשר ערך עבוררן פנסיה מקיפהמק7,235₪בסך חודשית

בכל פעם שפרש הודיע לפקיד השומה על רצונו להמשיך ולהשאירו (קיבל כל מענקי פרישה בגין שנות עבודת
). . כמו כן, לא ביקש בעבר כל קיבוע זכויותלמטרת תשלום קיצבההפנסיהרןבקוסכומים העומדים לזכותאת ה

הקצבה מהי , לא קיבל "קצבה מּוֶּכֶרת"ולא קיבל מענקי פרישה בגין שנות עבודתושבהנחה
?)מעוגלמקורב וסכום(9201בשנת ברק שלהחייבת במס

72,350₪.א
27,718₪.ב
36,958₪.ג
30,798₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס' 
67%קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על " 

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

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

א(א) לפקודה:9ְלִפי ס' 
סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת;-"קצבה מזכה" 

שקלים חדשים;8,480-"תקרת הקצבה המזכה" 
, ואולם ְלִעְנַין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף 1כהגדרתו בסעיף -"גיל פרישה" 

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

)(ב);  "5(9)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 5(9החוקים המפורטים בסעיף 
לפקודה:1ְלִפי ס' 

;   "2004-גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-"גיל הפרישה" "
לחוק גיל פרישה:3ְלִפי ס' 

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים "
ובכפוף להוראות לגבר67לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 

"גיל הפרישה).-לאישה (בחוק זה 62גיל -פרק ד' 
, הוא גיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה.67הגיע לגיל 2/2/2019-ב. 2/2/1952ברק יליד 

מקבלשהוא סך כל הקצבאות 7,235-קיצבה מוכרת0= 7,235₪:ברקהקצבה המזכה של 

תקרת הקצבה המזכה8,480× 49%= 4,155.20₪:              ברקהפטור על הקצבה המזכה של 

הפטור4,155.20=> הקצבה המזכה 7,235

:ברקהקצבה החייבת במס של 

קצבה מזכה7,235.00-הפטור על הקצבה המזכה4,155.20= 3,079.80₪

:2019בשנת ברקהקיצבה החייבת במס של 
קצבה חייבת במס80.079,3× חודשי קצבה בשנת המס10= 798,30₪

.דתשובה 
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. סך 15/10/2019ועד 1/4/2019-לתקופה שמ100%) נכות של 32-בן העקב מחלה, נקבעה לברק (.15שאלה מספר 
ממשכורת.ּכּוָּלּה, 2019-128,259₪הכנסתו בשנת 

?2019בשנתשל ברקמהי הכנסתו החייבת במס

54,459₪.א
58,683₪.ב
128,259₪.ג
88,225₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

, מהווה הכנסה מיגיעה אישית.128,259₪הכנסתו של ברק ממשכורת, סך של 
שנקבעההכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה "ממסהפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 

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

רט להלן:לפחות, כמפו
שקלים 615,600הכנסה עד לסכום של -ימים או יותר 365לתקופה של כאמורנכות נקבעה)1(

חדשים;
73,800הכנסה עד לסכום של -ימים 364ימים לבין 185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין )2(

שקלים חדשים;"
) 1ְלַגֵּבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)() לפקודה, "1)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 

ְלַגֵּבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל 
365הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 

(ב) -) ו1ו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(יחס תקופת הנכות), ויקרא-(בפסקה זו 
".כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות

), 2לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)() לפקודה, "2)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
תו בשנת המס הוא יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנס

כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום 
".);2הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

ימים 185לתקופה שבין . כלומר, 15/10/2019ְוַעד 1/4/2019-לתקופה שמנכותלברק נקבעה
).ימים בדיוק198(ימים364לבין 

אפר' 30מאי + 31יוני +30יולי +31אוג' + 31ספט' + 30אוקט' + 15=ימים198

.73,800₪-) 2)(א)(5(9הסכום הנקוב בסעיף 
:בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכותשל ברקחלק מהכנסתו

ההכנסה בשנת המס128,259× יחס תקופת הנכות198/ 365= 69,576₪

השוואת הסכום לתקרה:
;"שקלים חדשים73,800עד לסכום של "... 
ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי "...

-)" 2שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

min] )2הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(73,800; 69,576= ( 69,576₪
128,259₪-69,576₪= 58,683₪: 2019בשנתשל ברקהכנסתו החייבת במס

.בתשובה 
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הוא גיל הפרישה או הגיל שבו החל יחיד לקבל ִקְצָּבה ְמַזָּכה, לפי " ַהַּזָּכאּותש"גיל ְּבִהיָּנֵתן.16שאלה מספר 
)בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםד? (161, מהו טופס המאוחר

מבקשים קיבוע , בו הם וומעבידשפרש בגיל הזכאות עובד ידיעלנחתםוממולאטופס ש.א
.א9לפי ס' לעובד זכויות 

קיבוע שהגיע לגיל הזכאות ע"י מעביד, בו הוא מאשר לעובד נחתםוממולאטופס ש.ב
א.9לפי ס' זכויות

כשהוא מסר על ידיו למעביד. נושפרש בגיל הזכאותע"י עובד נחתםוממולאשטופס .ג
א.9לפי ס' קיבוע זכויותלחשב בעצמו ולהתיר לעובדמעביד הרשאי,ממולא וחתום

.א9זכויות לפי ס' קיבועמבקש ו, לגיל הזכאותע"י עובד שהגיע נחתםוממולאשטופס .ד
פתרון

, הנחיות מס הכנסה.ד161טופס רלוונטייםסעיפים 

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

ד הוא 161טופס 
טופס בקשה לקיבוע 

א 9זכויות לפי סעיף 
לפקודה. 

המופנה , טופס זה
לפקיד השומה,
ימולא ע"י העובד 

,שהגיע לגיל הזכאות
ומבקש לקבל פטור 

א 9עפ"י סעיף 
לפקודה.

לעניין זה, "גיל 
הזכאות" הוא גיל 
הפרישה או הגיל 
שבו החל יחיד לקבל 
קצבה מזכה, לפי 

המאוחר.

.דתשובה 
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252₪בסך , דמי הבראה13,400₪, הורכב משכר יסוד בסך 29של ברק, רווק בן1/2019תלוש .17שאלה מספר 
. כנגד תשלומי המעביד 910₪ושווי רכב צמוד בסך 73₪בסך אינטרנט ביתי, שווי )חודשיים(

חלק למרכיב תגמולי העובד () בתלוש זה, שילם ברק כולם במסגרת החוק והתקנותלקופות גמל (
).משכר יסוד2.5%(335₪) ולקרן השתלמות שילם ר יסודמשכ6%(804₪בקופת גמל לקצבה ) העובד

לקופות גמל ומיזה, בהתחשב בתשלובתלוש") לתשלום("נטו ברקלמהו שכר הנטו שישולם 
)התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(? ם האישיים שיובאו בחשבון בחישוב המסובזיכויי

12,215₪.א
11,142₪.ב
11,076₪.ג
12,059₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

: ברקלמס" של ְּברּוטֹושכר "
שכר יסוד13,400+ דמי הבראה252+ רכב צמודשווי 910+ אינטרנט ביתישווי 73= 14,635₪

חישוב המס:
לפקודה:121מס לפי ס' 

530,14₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 60110,2₪.+)530,14-635,14( ×%31=15.143,2₪

): אין54,130₪על כל שקל מעל 3%מס נוסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס' 

, לפי נתוני השאלה:ברקשיובאו בחשבון בחישוב המס של זיכויים אישיים, 
נ"ז2.00.................................................תושב ישראל

נ"ז25.0..........................................................נסיעות
490.50₪= 218₪× נ"ז2.25.......................................סה"כ נקודות זיכוי
א לפקודה:45זיכוי ממס לפי ס' 

)משכר מבוטח6%(804₪-תשלום  לקופ"ג  
-מגבלת עמית שכיר 

min] )8,800× %7(;  תשלום804=  [ 00616₪.
60.215₪...........................)616× %35=60.215(-א 45לפי ס' , %35זיכוי 

10.706₪......................................................................סה"כ זיכויים אישיים

הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 
המס שחושב15.143,2-זיכויים אישיים10.706= 05.1,437₪*  =  מעוגלסכום 1,437₪

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

".לא יובא בחשבוןאגורות 49חדש שאינו עולה על 

שכר יסוד13,400+ הבראה252= 13,652₪, ללא זקיפות שווי: ברקשל 1/2019תשלומים בתלוש 

ואחרי ניכוי התשלום  שכר ה"נטו" שישולם ("נטו לתשלום") בחודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסה
בקופת הגמל לקצבה וחלק העובד בקרן ההשתלמות:למרכיב תגמולי העובד 

תשלומים ללא זקיפות שווי652,13-מס הכנסה 437,1-קופת גמל לקצבה804-קה"ל335=076,11₪

.גתשובה 
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) אצל מעסיקה, הסתיימו יחסי 29(רווקה בת דביעבודה של שנות8בתום, 30/09/2019-ב.18שאלה מספר 
להמשכורת החודש ששולמה ְלַרּבֹותהעבודה בין הצדדים, עם פיטוריה. משכורתה החודשית, 

הלחּוַּׁשב, 9/2019תשלום שכר במועדֶׁשּמּוָלא161-. בטופס ה19,591₪, היתה 9/2019לחודש 
.במסחייב, 13,932₪, סך ֶׁשֶחְלקֹומענק פרישה
?  דבי, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב במס של התקנותלפיבחישוב מס 

4,653₪.א
4,320₪.ב
4,584₪.ג
4,852₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

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

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

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

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

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

החישוב:
:דבינקודות הזיכוי שיובאו בחשבון בחישוב המס של 
תושב ישראל2+ נסיעות0.25+אשה0.50=2.75

57.2× 218= 599.50₪-סכום נקודות הזיכוי 

2019/9-591,19₪, לחודש דבימשכורת החודש ששולמה ל
13,932/ 12= 1,161₪החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

19,591+ 1,161= 20,752₪מהמשכורת הבלתי קבועה:  12-משכורת החודש + החלק ה

מהמשכורת הבלתי קבועה:12-המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה
20,200₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 3,868.30+ ) 20,200-20,752( × 35%= 4,061.50₪

max) 599.50-50.061,4; 0= ( 00.462,3₪מס בניכוי זיכויים אישיים:  

המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה:
14,530₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 2,110.60+ ) 14,530-19,591( × 31%= 3,679.51₪

max) 599.50-51.679,3; 0= ( 01.080,3₪מס בניכוי זיכויים אישיים:  

3,080.01-3,462.00= 381.99₪הפרש המס:
, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב

99138.× 12= 4,583.88= *584,4₪קבועה"):
כל שבר של שקל חדש מן המשכורת "-לתוספת א' לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) 5לפי ס' * 

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

.גתשובה 
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, ב"משכורת חודש" יםשנ17, עבדה אצל מעסיקה הראשון והיחיד טכנאית השירות, דבי.19שאלה מספר 
. התפטרותה, עם 7/2019תום חודש ובמשרה מלאה, עד שהסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים ב

:ִּכְלַהָּלן"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה) היתה ְלַרּבֹותהחודשית (המשכורת
7,288₪.............................................................................)שכר נורמהיסוד (שכר . 1
204₪.....................................................חודשים אחרונים12ממוצע -שכר פרמיה. 2
342₪...............................חודשים אחרונים12מוצע מ-שכר שעות נוספות מדודות. 3
3,980₪...............................)2017, שנת רישום פיאט דובלושווי השימוש ברכב צמוד (. 4

מענק הפטור ממס של מהו החלק , 200,838₪מענק פרישה בסך הממעסיקהקיבלדביאם 
להגדיל את הפטור, מכוח הביקשדבישַהִּניחּוככל שהדבר דרוש, -? א) לפקודה7(9זה, לפי ס' 

פטור מרבי על מענק הפרישה. תמבקשדבי[, והפטור הוגדל בהתאםסמכות מנהל רשות המיסים
].גמלהסכומים שראו אותם כהכנסת עבודה במועד שבו שולמו לקופת כמו כן, לא היו במענק האמור 

200,838₪.א
199,767₪.ב
133,178₪.ג
185,844₪.ד

פתרון

א).7(9סעיף -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים
.1תק' -תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל )

הנחיות מס הכנסה.

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

א)(א) לפקודה, פטור ממס:7(9לפי ס' 
עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת -מענק הון שנתקבל עקב פרישה )1("

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

העבודה ובנסיבות הפרישה;
לכל שנת 12,380₪בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על )2(

"שנה;עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְּבֶׁשל עבודה בחלק מ
דביסכומים שראו אותם כהכנסת עבודה של לפי נתוני השאלה, לא נכללו במענק הפרישה 

) לפקודה.ב1א) או (1)(3(ה3במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה, לפי סעיף 
לענין קופת גמל משכורת, -) (כללים לאישור ולניהול קופות גמל לתקנות מס הכנסה 1לפי ס' 

למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, הכנסת עבודה-לפיצויים או לדמי מחלה 
".ולמעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד

"הוצאות הרכב", המהווה כלומר, ה"משכורת", לעניין חישוב הפטור, לא תכלול את רכיב השכר
תיו.לכיסוי הוצאודביתשלום שניתן ל

של חודש, לפי משכורת אחרונה:    משכורת 
יסודשכר 7,288+ שכר פרמיות204+ שעות נוספות מדודות342= 7,834₪

הגדלת הפטור שבסמכות המנהל:ללא, דבישל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 
min [min) תקרה380,12; 348,7× ( שנות עבודה17; מענק838,200= [ 178,133₪

ה, מכוח סמכות הפרישהתבקשה הגדלת הפטור על מענק ההון שנתקבל עקב נתוני השאלה,לפי
א) 7(9סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעיף . מנהל רשות המיסים, והפטור הוגדל בהתאם

ף.ממשכורת של חודש ולא יותר מתקרת הפטור הנקובה בסעי150%-עד ל

הגדלת הפטור:כולל, דבישל שה ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרי
min [min) תקרה 380,12; 834,7× %150(×שנות עבודה17; מענק838,200= [ 767,199₪

.בתשובה 
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(עובד זר חוקי, אזרחית ניגריה, היא "46, אישה בת דבי.20שאלה מספר  ), המועסקת כדין עובדת זרה חוקית" 
עבדה דביבניגריה. ) דבישל ן זוגהב(עם אביה ֶׁשַחָּיה16. היא נשואה ואם לילדה בת הסיעודבתחום 

באותו זמן בלבד.ְוָׁשֲהָתה בישראל 30/9/2019עד 1/1/2019-היחיד בישראל ממעסיקהאצל
]?הרלוונטיותתקנות לפי ה[2019כמה נקודות זיכוי יובאו בחשבון בחישוב המס על הכנסתה בשנת 

ז "נ2.06.א
ז"נ0.50.ב
ז"נ3.75.ג
ז"נ2.75.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

-) לעובד זרתקנות מס הכנסה (זיכויים ל3לפי תקנה 
) 2) או (1(2ל עובד זר חוקי בתחום הסיעוד, לפי סעיף שחישוב המס על הכנסה ב(א)"

א לפקודה.36-ו36, 34לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 
) לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה 2) או (1(2בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף (ב)

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

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

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

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

חודשים.9השהתה בבישראל ו. היא עבדה עובדת זרה חוקית בתחום הסיעודהיא דבי
, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי הבחשבון בחישוב המס על הכנסתיובא לפיכך, 

.2019ה בארץ בשנת המסתהחודשים שבהם שה9-ב(א), כשהוא מוכפל ןקטףכאמור בסעי
.נ"ז2.06בחשבון ּתּוֶבאָנה2019כלומר, בחישוב המס על הכנסתה בשנת 

) לפק'34ס' 2.00+לפק'36ס' 0.25+א לפק'36ס' 0.50( ×חודשים בהם שהתה בישראל12/9=2.06

.אתשובה 
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דיני עבודה

ֶׁשְּלַהָּלן:מהסכומיםהּוְרַּכב , פקידה במשרד פרסום,)ילדים4גרושה + (דבישלהשכרתלוש .21שאלה מספר 
ü 7,687₪..........................................................)משולמת על בסיס של חודש(יסודמשכורת
ü 1,490₪..............................................................................רכב צמודהשימוש בשווי
ü1,958₪...)חודשים אחרונים12של ממוצע (מֹוָדעֹותַהָּגַהת-ה מסויימת בעד ביצוע עבודשכר
ü346₪.............................................................................................תוספת משפחה

פיצויי פיטורים?ְלִעְנָין תקנות הֶׁשּיּוְבאּו ְּבֶחְׁשּבֹון שכר עבודתסך הרכיבים ַמהּו 

11,481₪.א
9,991₪.ב
8,033₪.ג
9,645₪.ד

פתרון

)תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

),תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל1תקנה לפי 
הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

;שכר יסוד)   1((א)" 
)   תוספת ותק;2(
)   תוספת יוקר המחיה;3(
.תוספת משפחה)   4(
או תוספת מקצועית, יראו תוספות אלה כחלק נכללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית (ב)  

משכר היסוד.
לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה (א) או לפי חלק מהם, (ג)

".שכר העבודה הרגיל ללא תוספותיובא בחשבון שכרו 

-) יםפיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורלתקנות 9לפי תקנה 
או בחלק בעד ביצוע עבודה מסויימתהיה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם "

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

מהווה ,)החודשים האחרונים12ממוצע (מֹוָדעֹותַהָּגַהת-השכר שקיבלה בעד ביצוע עבודה מסויימת 
לענין תקנות פיצויי פיטורים.בחשבון שכר העבודהש להביאורכיב שי

:לענין תקנות פיצויי פיטוריםדבישל העבודהסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר 
חודשיתיסודמשכורת7,687+ בעד ביצוע עבודה מסויימת 1,958+ תוספת משפחה346= 9,991₪

.בתשובה 
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שהואחודש. מאחר על בסיס וִמְׁשַּתֵּלם לושכר. 1/4/2019-ברק התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב.22שאלה מספר 
בהוצאות המעסיק, משתתף צורך שיחות עבודהמכשיר הרט"ן הפרטי שלו ללהשתמש בנדרש 

. ְּבִלי ֶׁשָּנַתן לו הודעה מוקדמת לפיטוריו, ְלַאְלָּתרפיטר המעסיק את ברק 1/11/2019-רט"ן זה. ב
ֶׁשְּלַהָּלן:מהתשלומים הּוְרַּכב ברק, בכל אחד מחודשי עבודתו, של המשכורת תלוש 
ü6,780₪...................................................................................................שכר יסוד
ü) 60₪....................................)אחרוניםחודשים 12ממוצע השתתפות בהוצאות רט"ן
ü) 240₪.....................................................)חופשי חודשידמי נסיעות לעבודה וממנה

לא ניתנה לו ֶׁשְּלַגֶּביהָ מהו הפיצוי שעל המעסיק לשלם לברק בעד תקופת ההודעה האמורה, 
הודעה מוקדמת?

1,568₪.א
1,938₪.ב
2,006₪.ג
1,921₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

-בחוק זה לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות:1ְלִפי ס' 
;1963-חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-"חוק פיצויי פיטורים" 

לחוק פיצויי פיטורים;12ה בסעיף רתכהגד-"עובד במשכורת", "עובד בשכר" 
לחוק פיצויי פיטורים.13ף שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעי-"שכר רגיל" 

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

..."יקבע בתקנותשר העבודה באישור ועדת העבודה של הכנסת,לחוק פיצויי פיטורים, "13לפי ס' 
הרכיבים שיובאו ),תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל1לפי תקנה 

בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:
;שכר יסוד)   1((א)" 

)   תוספת ותק;2(
)   תוספת יוקר המחיה;3(
)   תוספת משפחה.4(

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

"שכרו שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.
נה" אינם "שכר עבודה רגיל" של " ורכיב "דמי נסיעות לעבודה וממהשתתפות בהוצאות רט"ןרכיב "

העובד. לפיכך, הם לא מובאים בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.
, ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של ברקשל ושכר .א "עובד במשכורת"והברקחודש. ְלִפיָכ
חודשי עבודה.7בו השלים שאחר היום סמוך לפוטר ברק

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

של יום אחד בשל כל חודש עבודה;-במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים )1(
, ימים6של -במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה )2(

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

הודעה מוקדמת ברקלפיכך, ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על המעסיק לתת ל
).6+ 1× 2.5( = ימים8.5של  ו לפיטורי
מעסיק רשאי להודיע לעובד, בהודעה "-מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (א) לחוק הודעה 6ְלִפי ס' 

מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה 
פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל של העובד בעד התקופה שלגביה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו 

".ויתר על עבודתו
.)שכר היסוד בלבד(6,780₪-, המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים ברקכר רגיל" של "ש

בעד תקופת ההודעה המוקדמת שלגביה ויתר על 921,1₪פיצוי בסך לברקלפיכך, על המעסיק לשלם 
780,6₪× הודעה מוקדמתימי 8.5/  נובמברימים בחודש 30= 921,1₪.ועבודת

.דתשובה 
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חזרה דבי, 31/3/2019) כוללשבועות, עד (15שנמשכה תקופת לידה והורותמייד לאחר תום .23שאלה מספר 
מבקשת להיעדר דבי. שעות בחודש174במשרה שהיקפה והיא מועסקת ), 1/4/2019-בלעבודתה (

.ְּבִתינֹוָקּה, שעה אחת ביום, על מנת לטפל 2019מעבודתה בחודש יולי 
בחר/י את המשפט ? (ֶּכה משכרהּוֶׁשְּתנ, בלי 2019יוליבחודש , ְלֵהיָעְדרּות זורשאית דביַהִאם

)הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים

לתקופת הלידה וההורות.יציאתהלפני לפחותדשים וח6עבדה אצל המעסיק ִאםכן, .א
.התמועסקת במשרה מלאה במקום עבודה נמאחר שאינ, לא.ב
.משכרהשתנוכהבלי, 2019יוליבחודש, זולהיעדרותרשאיתדבי.כן.ג
.התקופה שבה היא זכאית להיעדרות זו, לפי החוקֶׁשָחְלָפהלא, מאחר .ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

מתום תקופת הלידה "עובדת רשאית להיעדר מעבודתהלחוק עבודת נשים, )3(ג)(7ְלִפי ס' 
, שתיקרא שעת הורות, בתנאי שעה אחת ביום-וההורות עד תום ארבעה חדשים מאותו יום 

מועסקת במשרה שהיא מועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא 
ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף , לפי הנמוך; שעות בחודש לפחות174שהיקפה 

; , ואין מנכים אותה משכר עבודה1951-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-ללהפסקות ע
שעות 174לעניין סעיף זה, עובד שמועסק במשרה מלאה כאמור או שמועסק במשרה שהיקפה 

בחודש לפחות, לפי הנמוך, יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם 
".ב7ם בסעיף בת זוגו, בהתקיים התנאים המפורטי

) מסתיימים בתום חודש יולי 31/3/2019(דבישל מתום תקופת הלידה וההורותדשים וארבעה ח
., בלי שתנוכה משכרה2019רשאית להיעדרות זו, בחודש יולי היאלפיכך, . 2019

.גתשובה 
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לה על בסיס שעות ִמְׁשַּתֵּלם, שנה18השנה ְוֶׁשֶּטֶרם ָמְלאּו ל17הֶׁשָּמְלאּו ל, נערה דבישכרה של .24שאלה מספר 
:ַּכְּלַהָּלןשלה היה 8/2019שעות. תלוש 28) הועסקה בחופשת הקיץ(8/2019עבודה. בחודש 

ü593₪...............................שכר יסוד
ü146₪....................פרמיה קבוצתית
ü50₪...............החזר הוצאות אש"ל

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

119₪.א
0₪.ב
69₪.ג
205₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

הוראות בדבר תחולתו של חוק זה לגבי ] תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים)[בתקנות לחוק שכר מינימום, נקבעו 16לפי ס' 
.שנים18עובד שטרם מלאו לו 

-) שכר מינימום (נוער עובד וחניכיםלתקנות2שנים הוא "נער עובד". לפי תקנה 18ושטרם מלאו לו שנים17מלאו לו ש, דבי
."החוק יחול על נערים עובדים ועל חניכים בכפוף לשינויים המפורטים בתקנות אלה"

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

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

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

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

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

או שכר משולב;שכר יסוד)1(
)2(...

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

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

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

...(ה)
"...(ו)

והחזר הוצאות אש"ל שמשלם המעסיק, פרמיה קבוצתית בחשבון אחר שבשכר המינימום אין להביא מ
.593₪-לחוק שכר מינימום 2, שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף דבישכרה של 
לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, ),שכר מינימום (נוער עובד וחניכיםלתקנות 4לפי תקנה 

יהיה באחוזים כמפורט להלן משכר המינימום כמשמעותו בחוק:
;70%-עשרה שנה -לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש(א)
;75%-עשרה שנה -עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע-לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש(ב)
.%83-עשרה שנה -לגבי נער עובד שמלאו לו שבע(ג)

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

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

.", לפי הענין5עד 3החודשי החל עליו לפי תקנות 

5,300×%83/ 173= )מעוגל לאגורות(25.43₪הוא:    דביכלומר, שכר המינימום לשעה שיש לשלם ל
-לשכר מינימום כלהלן תא זכאיילפיכך, ה. 8/2019-שעות ב28הועסקה דבי

שנה17לשעה שישולם לנער עובד שמלאו לו שכר המינימום 25.43× שעות עבודה28= 04.271₪

, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: 8/2019בתלוש דביהסכום שעל המעסיק להוסיף ל
8/2019-בדבישכר מינימום לו זכאית 04.271-שהובא בחשבון ְלִעְנַין חוק שכר מינימוםהשכר 593= )מעוגל(119₪

.אתשובה 
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), ה'-א'ימים בשבוע (5שכרו של ברק משתלם לו על בסיס של חודש. הוא מועסק במשרה מלאה, .25שאלה מספר 
שעת ְפֶחֶתתּומבכל יום, למעט ביום ג', שהוא "יום מקוצר" במקום העבודה, בו עבודה שעות 8.6

.ומעסיקיו ועלעלֶהָחל, צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשקעבודה אחת, לפי 
בשעה המופחתת ביום חייבו זאת, נדרש ברק לעבוד עבודההצורכישֵמַאַחר), יום ג'(4/6/2019-ב

את היום הנישא המעסיק לשעות. יצויין ש8.6זה בהתאם לנדרש, . ברק עבד ביוםהמקוצר
.שבועאותו מקוצר בֶׁשִּנְקַּבע כיום

?שעה המופחתת ביום המקוצרתו בבגין עבודיש לשלם לברק תמורה איזו 

שעה עודפת.בגין עבודה ב.א
.שעה נוספתבגין עבודה ב.ב
שעה רגילה.בגין עבודה ב.ג
.במנוחה השבועיתבגין עבודה .ד

פתרון

).2000הסכם מסגרת (-.  צו הרחבה 16, 2, 1ס' -חוק שעות עבודה ומנוחה סעיפים רלוונטיים
.צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

".20סעיף 
-ה'). תחום יום עבודה רגיל במקום העבודה -ימים (ימים א'5שבוע העבודה של ברק הוא בן 

' הוא "יום מקוצר" במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה מתחום יום גיום שעות עבודה. 8.6
. כלומר, תחום יום עבודה לפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, העבודה
שעות.42-שעות עבודה. תחום שבוע עבודה 7.6-ביום זה 

כאשר צורכי העבודה מחייבים זאת, "-צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשקל2.4לפי ס' 
מקוצר בשבוע ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר רשאי המעסיק לשנות את היום שנקבע כיום

המעסיק ". לפי נתוני השאלה, דיםבהתחשב בבקשות וצורכי העובאחר באותו שבוע, וככל הניתן
.שינה את היום שנקבע כיום מקוצר באותו שבועניצל את זכותו לפי ס' זה ולא לא 

למען הסר ספק, היה והעובד יידרש לעבוד בשעה המופחתת ביום "-לצו האמור 2.5לפי ס' 
ם לו ותשולעבודה, יעבוד העובד בהתאם לנדרש ובהתאם להוראות הדין, המקוצר עקב צורכי

."עבודה בשעה נוספתתמורה בגין

.בתשובה 
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יום (10/6/2019ועד1/5/2018-), מימי עבודה6שבוע עבודה מלא בן ברק עבד ברציפות אצל מעסיקו (.26שאלה מספר 
2018שפוטר מעבודתו. שכרו השתלם לו על בסיס שעות עבודה. בשנת ְלַאַחר,לעבודָחַדל), אז ב'

לחופשה בת הּוָצא) יום א'(2/12/2018-ימים בפועל. ב144עבד 2019ימים בפועל ובשנת 182עבד 
ימים קלנדריים רצופים.7לחופשה בת הּוָצא) יום ד'(3/4/2019-רצופים ובָקֶלְנָּדִרִּייםימים 10

שכר העבודה ַהּיֹוִמי ברק לחופשה נקבעו לפי חוק חופשה שנתית בלבד, וזכויותיו שלאם
?האמורחוק הלפי , ומהו סכום פדיון החופשה שעל המעסיק לשלם ל, 422₪הואוָּצע שלּוַהְּממ

3,376₪.א
2,110₪.ב
422₪.ג
1,688₪.ד

פתרון

.13, 10(ב), 6, 3, 1ס' -חוק חופשה שנתית סעיפים רלוונטיים

הפתרוןהסבר
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

חודש, שתחילתו אחד בינואר של כל שנה.12פרק זמן של -, לפי חוק חופשה שנתית שנת עבודה""
-2018ת בעד שנברקאורך החופשה השנתית לה זכאי

היא שנת עבודתו 2018, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 1/5/2018-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב
הראשונה של ברק אצל מעסיקו.

יום. 16אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה הראשונה הוא -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 
182, עבד באותו חלק שנה ַעלֹוְּבפהיה קיים בחלק משנת העבודה. הקשר המשפטי ֵּבין ברק ומעסיקו

ימים.
היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעסיק קיים בחלק משנת העבודה והעובד ) לחוק, 2()ג(3לפי ס' 

יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים -ימים 240-פחות מעבד בתוך אותו חלק שנה
; חלק של יום חופשה לא יובא 240, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר וקלח(א)3שלפי סעיף 

.במנין
)182/ 240.   (0.7583הוא 240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

אורך . לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 12.13מניבה את התוצאה 0.7583-ימים ב16הכפלת 
.ימים12-, לפי החוק האמור 2018ברק בעד שנת החופשה השנתית לה זכאי 

-2019ת בעד שנברקאורך החופשה השנתית לה זכאי
היא שנת עבודתו 2019, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 1/5/2018-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב

השניה של ברק אצל מעסיקו.
יום.16אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה השניה הוא -וק חופשה שנתית ) לח5(א)(3לפי ס' 

144, עבד באותו חלק שנה ַעלֹוְּבפהקשר המשפטי ֵּבין ברק ומעסיקו היה קיים בחלק משנת העבודה. 
ימים.

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

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

)144/ 240.   (0.60הוא 240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 
אורך . לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 9.60מניבה את התוצאה 0.60-ימים ב16הכפלת 

.ימים2019-9ברק בעד שנת זכאי והחופשה השנתית ל
)2018בעד שנת 12+ 2019בעד שנת 9( ימי חופשה.   21-, זכאי ברק ל2019-ו2018סה"כ, בעד השנים 

חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל "-לחוק חופשה שנתית 13לפי ס' 
פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא המעסיקלעבוד, ישלם 

."לחופשה ביום שבו חדל לעבוד
.)2019-ימים ב7-ו2018-ימים ב10(ימי חופשה17-בכל תקופת עבודתו יצא ברק ל

זה, היו לחופשה ביום ימי חופשה. כלומר, אם היה יוצא 4לפיכך, ביום שבו חדל לעבוד נותרו לו 
)2018-2019ימי זכאות בעד 21-ימי חופשה שנוצלו17= 4(ימים.4משתלמים לו דמי חופשה בעד 

.422₪-שכר העבודה היומי הממוצע של ברק 
ישכר עבודה יומ422× ימי חופשה4= 1,688₪חופשה שעל המעסיק לשלם לברק:פדיון 

.דתשובה 



©כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל 27

2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

את מקום ֶהֱעִתיָקה נישואיה, ְלֶרֶגלשנים. 4ת במקום עבודתה מזה עובדדבי, תושבת חיפה, .27שאלה מספר 
הוא גר ברציפות ֶׁשָּבּה) שבבעלותוזוגה בנתניה, בדירה (-עם בןִּבְקִביעּותְלִהְתגֹוֵררמגוריה ועברה 

, מבקשת דבי להתפטר מעבודתה. יצויין שנתניה ָּכָאמּורשנים. עקב העתקת מקום מגוריה 5מזה 
ק"מ מחיפה.40מרוחקת מעל 

כפיטורים? (בחר/י את המשפט דביחוק פיצויי פיטורים, יראו התפטרותה זו של ְלִעְנָיןהאם, 
הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

לרגל נישואים כפיטורים, בכל מצב.אין רואים בהתפטרות עקב העתקת מגורים. לא.א
מאשר מקום הרחוק יותר ממקום עבודתבנתניה החדש המקום מגוריובלבד ש,כן.ב

.בחיפההקודםהמגורי
חודשים בנתניה.6לפחות גרהדביֵּכןִאםֶאָּלאלא, .ג
רחוק יותר בנתניההחדשהמקום מגוריוחודשים בנתניה6גרה לפחותדביכן, ובלבד ש.ד

בחיפה.הקודםהמאשר מקום מגוריהממקום עבודת
פתרון

).1(8ס' -חוק פיצויי פיטורים סעיפים רלוונטיים
(א).12ס' -תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) 

הפתרוןהסבר 
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

התפטרות של עובד עקב (לעניין חוק זה)יראו כפיטורים) לחוק פיצויי פיטורים, 1(8לפי ס' 
זוגו, בתנאים שנקבעו -לִיישּוב בישראל בו היה גר בן-לרגל נישואיו "-העתקת מקום מגוריו

".בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת
(א) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים 12התנאים שנקבעו בתקנה 

אותה כפיטורים):
אם המרחק בין מקום לחוק8) לסעיף 1רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פסקה ("

ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ק"מ לפחות, 40מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא 
המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו לפי .ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם

"המרחק שבין ישובים כמובא בפרסומי מרחקי דרך של מחלקת המדידות במשרד העבודה.
מקום ובלבד ש,כפיטוריםדבישלזוה התפטרותיראולפיכך, לעניין חוק פיצויי פיטורים, 

.הקודםהמאשר מקום מגוריההחדש רחוק יותר ממקום עבודתהמגורי

.בתשובה 
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היותלהמעסיק הקודם ָחַדל ַהַהֲעָבָרהמיום , ממעסיק קודם למעסיק חדש.ִמָּיד ְלָידעבר מפעל .28שאלה מספר 
המעסיק החדש. המעסיק החדש ועסקו על ידי הְוֵאיָלך הם , ומאותו היום מעסיקם של העובדים

לעובד ְקָצָרהֵמהֹוָדָעהְלַבדלעובדים או דרישות כלשהן מהם,ַהְנָחיֹותכל הודעה עם ִּפְרֵסםלא 
המעסיק.ֶזהּות) על שינוי )וקבלה לעבודהחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון לפי (

ולתשלומים עבודה המעסיק החדש אחראי לתשלום שכר ככלל, לפי חוק הגנת השכר, האם גם 
? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים לקופת גמל המגיעים מן המעסיק הקודם

הבאים)

בידיו.לא. המעסיק הקודם אחראי לתשלומים אלה לתקופה בה היה המפעל.א
.דשים מיום ההעברהותוך שלושה חולכן, ובלבד שתביעות לתשלומים כאלה יוגשו .ב
החדש הודיע לעובדים שהוא יהיה אחראי לתשלומים אלה המעסיק לא, אלא אם כן .ג

של המעסיק הקודם.
מים אלה המגיעים מן המעסיק הקודם. המעסיק החדש אחראי לתשלוכן. גם .ד

פתרון

.30ס' -הגנת השכר חוק סעיפים רלוונטיים
.תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש)

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

לחוק הגנת השכר:30לפי ס' 
עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעסיק החדש לתשלום שכר עבודה )(א"

, אלא שהמעסיק החדש רשאי, על ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעסיק הקודם
ידי הודעה שיפרסם במפעל ובעתונות בדרך הקבועה בתקנות, לדרוש שתביעות תשלומים 

העברה, החלוקה או המיזוג, ואם פרסם את כאמור יוגשו לו תוך שלושה חדשים מיום ה
מיום הפרסום. המעסיק החדש לא יהיה אחראי לתשלום תביעות -ההודעה אחרי יום זה 

שיוגשו לו כעבור התקופה של שלושה חדשים כאמור.
הוראות סעיף זה לא יחולו על העברת מפעל, חלוקתו או מיזוגו עקב פשיטת רגל או עקב (ב)

. "יכלתה לשלם חובותיה-אגודה שיתופית בגלל איפירוק של חברה או 

:תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש)ל1לפי תקנה 
פרסום הודעה.1" 

-(א) לחוק תפורסם 30הודעה לענין סעיף 
-מודעות -על לוח המודעות שבו נהוג במפעל לפרסם הודעות לעובדים, ובהעדר לוח)1(

לעין במפעל;במקום בולט 
"בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל.) 2(

לעובדים או דרישות כלשהן ַהְנָחיֹותלא פרסם כל הודעה עם המעסיק החדש לפי נתוני השאלה, 
המעסיק החדש , גם . לפיכךלחוק הגנת השכר30לפי סעיף מהם. כלומר, לא פורסמה הודעה 

).ןהתיישנותופותלתקבכפוף(אחראי לתשלום תביעות אלהיהיה 

נגרית בן בפס"ד30נדרש לשאלת תחולתו ויישומו של סעיףהארצי לעבודה דין הית בהרחבת ההסבר: 
אבקש לחדד כי פועלו של סעיף ): "40796-09-17בר"ע (גולן בן ברוךנ'איתי בע"מ 

(א), בהתקיים הנסיבות המנויות בו, הוא במתן הגנה לעובד על ידי הרחבת מעגל 30
הנתבעים האפשריים, קרי הן מעסיקו הקודם והן מעסיקו החדש. מסקנה זו עולה 
בירור הן מלשון הסעיף ("אחראי גם המעסיק החדש") והן מנוסח כותרת השוליים 
של הסעיף הנותנת ביטוי להיות המעסיק החדש בגדר ערב לחובות של המעסיק 

(א) לחוק הגנת 30עיף הקודם ("ערבות מעסיק חדש לחוב קודמו"). תכלית הוראת ס
השכר היא אפוא מתן הגנה לעובד באמצעות יצירת 'תשתית של זכויות הנובעות לא 

ע (ארצי) "ים, אלא גם ביחסיו עם מקום העבודה'. (מתוך עירק מיחסיו עם מעביד מסו
מרחב מרכז חומרי בנין וקרמיקה בע"מ (פורסם בנבו) -שלום עטיה1503/02

העובד לבחור אם לתבוע את המעסיק הקודם או את ). משמע בידי 19.7.2006(
לחוק לא נועד לפרוק את המעסיק הקודם מחובותיו על פי 30המעסיק החדש. סעיף 

בהתקיים הנסיבות המנויות , דין, ככל שקיימים, אלא להטיל גם על המעסיק החדש
".חבות בגינן בדמות ערבות,לחוק30בסעיף 

תשובה ד.
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, ְלֵׁשם5,241₪עד לסכום של ), דבישל (הצו עיקול על שכר27/5/2019-קיבל בדבישל המעסיק.29שאלה מספר 
על משתלם , אצל המעסיק,ה. שכר עבודת14ילד בן ֶׁשִעָּמּהנהאלמאיהדביתשלום חוב מסחרי. 

, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו השלהיומישכר העבודה . בסיס של יום
.אצל המעסיקימים5העבד5/2019בחודש .)ליום(1,136₪-משכר עבודה על פי חיקוק 

בחודש דבישל המשכרמהו הסכום ֶׁשְּיעּוַּקל ) לחוק הגנת השכר, 1(א8בהתחשב בהוראות ס' 
היה שכר העבודה משתלם על בסיס של יום, יהיה הסכום ) לחוק, 1(א8לפי ס' -שימו לב [?האמורחוק ה, ְלִפי זה

.](א)8'מהסכום כאמור בסהחלק העשרים וחמישה-שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה היומי 

1,048₪.א
5,241₪.ב
2,091₪.ג
4,962₪.ד

פתרון

.(ב)8), 1(א8, (א)8ס'-חוק הגנת השכר סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

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

, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב משפחתו אילו היה 1981
משכר העבודה החדשי, יקטן הסכום 80%-ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ

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

משכר עבודה על פי חיקוק".
היה שכר העבודה משתלם על בסיס של יום, יהיה הסכום שאינו ניתן "-) לחוק 1(א8לפי ס' 

החלק העשרים וחמישה מהסכום כאמור -ברה או לשעבוד משכר העבודה היומי לעיקול, להע
"בסעיף קטן (א)
, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה דבישל יומישכר העבודה ה

.1,136₪-על פי חיקוק 
או שעבוד לשם תשלום "סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה -(ב) לחוק הגנת השכר 8ְלִפי ס' 

מזונות".
(א)8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' לא)5,241₪הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (

חלות עליו.
של העבודהלפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר 

":הבסיסי לילדמהסכום הבסיסי פחות הסכום42.50%ילד", הוא "השעמנה"אלמ
הסכום הבסיסי8,778× 42.50%-הסכום הבסיסי לילד142=3,588.65₪

המשתלם על בסיס של יום, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודתדבישל העבודהמאחר ששכר 
)3,588.65/ 25= 143.55(.143.55₪היומי הוא החלק העשרים וחמישה של הסכום הנ"ל, כלומר 

:דבישל יומי משכר העבודה ה80%-גבוה מלא סכום זה 
היומישכר העבודה 1,136× 80%= 908.80<=143.55

לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה דביעבודה היומי של המשכר 143.55₪-לפיכך, סכום השווה ל
או לשעבוד.

-)לא יותר מהסכום שיש לעקל, כמובן...(דבישל העבודהיעוקל משכרהסכום ש
)אחרי ניכויי חובהם יול136,1₪-לעקלאין143.55(×ימי עבודה5(=סכום מעוגל4,962₪>החוב5,241

.דתשובה 
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שנה, התחיל ברק לעבוד כשליח אצל מעסיקו ובמקום עבודתו. הוא 18, כשמלאו לו 1/3/2018-ב.30מספר שאלה 
, עם פיטוריו. שכרו 30/6/2019-הועסק ִּבְרִציפּות עד שהסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים ב

ברק לא הועסק בשעות (44₪השתלם לו על בסיס שעות עבודה. בעד כל שעת עבודה רגילה קיבל 
ֵמַהּנֹוְרָמה לשעה 20%-נוסף על שכר זה, בחודשים שבהם ביצע כמות שליחויות ְּגדֹוָלה ב).נוספות

ֶהיֵּקף ְׁשעֹות ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ׁשֹוֶנה ֵמחֹוֶדׁש מהלקוחות, שולמה לו פרמיה.ַרִּביםּוָבֶהם ָזָכה ִלְׁשָבִחים 
), בכל תקופת עבודתו:בש"ח() והפרמיה ששולמה לובשעות(שעות עבודתו הרגילות. להלן ְלחֹוֶדׁש

3/20184/20185/20186/20187/20188/20189/201810/2018חודש
17416312478451764992שעות עבודה

387₪181₪0₪52₪257₪241₪178₪140₪פרמיה

11/201812/20181/20192/20193/20194/20195/20196/2019חודש
1316718217812083167142שעות עבודה

187₪204₪0₪377₪234₪0₪316₪18₪פרמיה

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו לפימהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם לברק, 
)?סכום מקורב ומעוגל(

7,001₪.א
7,227₪.ב
5,420₪.ג
7,458₪.ד

פתרון

.ב13, 13, 1,12ס'-חוק פיצויי פיטורים רלוונטייםסעיפים 
).שיעור שכר המינימום(1ס' -חוק שכר מינימום 

.7תקנה -(חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)תקנות פיצויי פיטורים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

אחר שכך, מחודשים רצופים ופוטר.16ו החדש ובמקום עבודתו החדשעבד אצל מעסיקברק
ם ממעסיק זה.זכאי לקבל פיצויי פיטוריהוא 

לחודש. היקף שעות עבודתו היה שונה מחודש . השתלם לו על בסיס שעות עבודהשל ברק שכרו 
.כלומר, הוא עבר מעבודה מלאה יותר לעבודה חלקית יותר או ְלֵהֶפך, בכל חודש

],  ADHENOM BERH TEAMIי.ב.שיא משאבים בע"מ נ' 44824-03-16ע "עבהתאם להלכה הפסוקה [ולפיכך, 
תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות ל7חישוב הפיצויים ייערך ברוח תקנה 

).אותה כפיטוריםשרואים 
חודשי עבודתו אצל המעסיק:16סך כל שעות עבודתו הרגילות של ברק, בכל 

174+163+124+78+45+176+49+92+131+67+182+178+120+83+167+142= שעות1,971
1,971/ 16= 123.1875שעות עבודה בממוצע בחודש: 

, אינו "שכר עבודה ושבחים מלקוחותתפוקה גדולה מהנורמהשהיה מותנה בשכר ה"פרמיה", 
. לפיכך, הוא לא מובא בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.ברקרגיל" של 

.44₪תעריף אחרון לכל שעת עבודה רגילה: 
.5,420₪-בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים שיובא, ברק"שכר רגיל" של 

שעות עבודה בממוצע בחודש123.1875×תעריף לשעת עבודה44= 5,420₪

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה. לפיכך, על המעסיק לשלם לו -שיעור הפיצויים לו זכאי ברק 
.7,227₪פיצויי פיטורים בסך 

שעות עבודה5,420×חודשי עבודה16/ חודשים בשנה12= 7,227₪

.בתשובה 
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). ה'-א'ימים ימים (5בן עבודתהשבוע . )ְקָרהּויֵּפאֹותֲחנּות(שנים אצל מעסיקה4עובדת זה דבי.31שאלה מספר 
עבודה. המעסיק משלם דמי חגים שעותעל בסיס לה משתלם שכרה. בחגי ישראלתלא עובדהיא 

:4/2019. מתוך לוח השנה לחודש הסכם מסגרת-צו הרחבה בכפוף לזכאות עובד לפי 
שבתיום ויום היום דיום גיום ביום א
14/415/416/417/418/419/420/4

פסחערב פסח
21/422/423/424/425/426/427/4

שביעי של פסחשביעי של פסחערב

, יום חופשה אחדה(ב) לחוק חופשה שנתית ולקח6לפי ס' האת זכותהניצלדבי25/4/2019-ב
. 10/3/2019-בלמעסיקההודיעעל כוונתה לצאת לחופשה ביום זה .2019בשנת ָלִראׁשֹוָנה

על היה , ַּבֲעבּור כמה ימי חג 4/2019-ימי עבודה בהחסירהלא דבי, ימים אלהאם, ְלַמֵעט 
?, לפי צו ההרחבה הנוגע בעניין9/2014בתלוש דמי חגיםהלשלם להמעסיק

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

פתרון

. הסכם מסגרת-צו הרחבה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

עובד חודשי"."עבודה. כלומר, היא לא שעותמשתלם לה על בסיס דבישכר עבודתה של 
:, הדן בדמי חגים של עובד שאיננו עובד חודשיהסכם מסגרת-לצו הרחבה (א)7ְלִפי סעיף 

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

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

א וה, שיםודח3-יותר מובמקום עבודתה'). כמי שעובד-ימים (א'5בן דבישבוע עבודתה של 
ים.זכאי לדמי חג

(פסח ושביעי של פסח).ימי פסח2-ימי חג 2חלו 4/2019-ב

, דביימי עבודה אצל . ימים אלה אינםחל ביום ו'שביעי של פסח יום חגחל בשבת ופסחיום חג
.')ה-ימים (ימים א'5הוא בן השבוע העבודה שלש

.4/2019בתלוש לדמי חגים תזכאילא דבי, לפיכך

.אתשובה 
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לכל שעת עבודה רגילה. שבוע העבודה, 36₪-משתלם על בסיס שעות עבודה דבישל השכר.32שאלה מספר 
' הוא "יום מקוצר" גשעות. יום 8-'). תחום יום עבודה רגיל ו-ימים (א'6, בן הבמקום עבודת

ק, שחל על קיצור שבוע העבודה במשצו הרחבה בדבר לפי במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה אחת (
דבילמנוחה ולסעודה. בעת ההפסקה דקות45למשך מופסקת העבודה כל יוםְּבַמֲהַלך). הצדדים

. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה.מקום העבודהלצאת מתרשאי
:17/5/2019-והסתיים ב12/5/2019-בשבוע שהחל ב, דבישל להלן רישום מתוך שעון הנוכחות 

17/5/2019ו' 16/5/2019ה' 15/5/2019ד' 14/5/2019ג' 13/5/2019ב' 12/5/2019א' יום
15:0011:3011:1504:0004:1506:30כניסה
24:0023:4520:0014:0015:4514:15יציאה

בשבוע זה?הבעד שעות עבודתדבימהו השכר שיש לשלם ל
2,108.25₪-מלא פחות.א
2,124.00₪-מפחותלא .ב
2,090.25₪-מלא פחות.ג
2,117.25₪-מלא פחות.ד

פתרון

צו הרחבה בדבר ).2000הסכם מסגרת (-.  צו הרחבה 16, 2, 1ס' -חוק שעות עבודה ומנוחה סעיפים רלוונטיים
.קיצור שבוע העבודה במשק

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

, ובעת ההפסקה דקות45ה למשך ֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעוד".20עיף ס
לחוק שעות 20, נוהג המעסיק כדין (ְלִפי ס' תא עובדילצאת מהמקום שבו הדביה תהיתרשאי

עבודה ומנוחה)  כשאינו מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.
שעות 8-'). תחום יום עבודה רגיל במקום העבודה ו-ימים (ימים א'6בן דבישבוע העבודה של 

, ' הוא "יום מקוצר" במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה מתחום יום העבודהגיום עבודה. 
. כלומר, תחום יום , שחל על הצדדיםלפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

שעות.42-ום שבוע עבודה שעות עבודה. תח7-עבודה ביום זה 
עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום -"עבודת לילה" (שפירושה העבדדביד' -ימים א' וב

, הוא יום לפני המנוחה השבועית.דבייום ו', בו עבדה ).06.00ובין 22:00השעות שבין 
לפני חג שהעובד אינו בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית וביום ש"-(ב) לחוק 2לפי ס' 

."עובד בו, בין על פי חוק ובין על פי הסכם או נוהג, לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה
:בשבוע זההבעד שעות עבודתדביהשכר שיש לשלם לחישוב

.אתשובה 

ניכוי  יציאהכניסה
הפסקה

תחילת  
יום  

עבודה

סיום  
יום  

עבודה

  45 )
דקות  
ביום) 

-           1.25       1.25   7.00     (1) 7.00    8.25   (0.75)  9.00     15:0024:00א

1.50       2.00       3.50   15.00   8.00    11.50 (0.75)  12.25   11:3023:45ב 

-           1.00       1.00   22.00   (2) 7.00    8.00   (0.75)  8.75     11:1520:00ג

0.25       2.00       2.25   29.00   (1) 7.00    9.25   (0.75)  10.00   04:0014:00ד 

0.75       2.00       2.75   37.00   8.00    10.75 (0.75)  11.50   04:1515:45ה

-           2.00       2.00   42.00   (3)(1) 5.00    7.00   (0.75)  7.75     06:3014:15ו 

   59.25  (4.50) 54.75 12.75     10.25       2.50

סה" כ 54.00 ₪ 45.00 ₪ 

₪ 461.25₪ 135.00₪ 2,108.25
(1)

(2)

(3)

סה"כ  יום 
שעות  

מכניסה  
עד  

יציאה

42.00         סה" כ שעות

36.00     ₪ תעריף לשעה

סה"כ  
שעות  
עבודה  
ביום 

שעות עבודה  
רגילות

1,512.00 ₪תשלום

" יום מקוצר "  במקום העבודה,  בו מופחתת שעת עבודה מתחום יום העבודה,  לפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית. 

חריגה מתחום שבוע העבודה. 

שעות  
נוספות  
150%

מצטבר  
שעות  
רגילות  
בשבוע

שעות  
נוספות

שעות  
נוספות  
125%
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ַהֲעָסָקָתּהאצל מעסיקה. בכל תקופת ְּכִניָסהֶּדְלֵּפקת כפקידהתחילה לעבוד דבי20/9/2018-ב.33שאלה מספר 
עבודתה לא קיבלה שכר עבור חודש2/2019עד של המעסיק. ברם, ַהְּמֵלָאהְרצֹונֹוִלְׂשִביעּותעבדה 

גמול בעד עבודה בשעות נוספותכל קיבלה לא, גםכמו כל עובדי המעסיק.)9/2018הראשון (
אל בעניינים אלה ְּפִנּיֹוֶתיהָ לאחר שלא עזרו כל שי העסקתה. בכל חודְלַבֵּצעַ על ידו הדרשנשרבות 

משרד העבודהבאכיפהההסדרה והמינהל ב,ֵלבםֹוְּבתנגדו, תלונה1/2/2019-בהמעסיק, הגישה 
לעבודתה.ְּבֶקֶׁשרּקּוקיֲהָפרֹות ִח ), על כזותלונה לקבל ולחקור ְסֶמֶכתּוָהָרׁשּות ַהּמ(

למנהל בחומרה את פנייתהתגובה לתלונתה, ערך לה המעסיק שימוע, בו הודיע לה שהוא רואה ב
, היא תפוטר. לאחר שלא חזרה בה מהתלונה, ִמְּתלּוָנָתּהָּבּהרֹוַּתֲחז, ואם לא והאכיפהההסדרה

.2/2019פיטר אותה המעסיק בתום חודש 
(חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות חוק הגנה על עובדיםלתביעה לפי ָחׂשּוףהאם המעסיק 

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים))?או במינהל התקין

לפי הוראות חוק פיצויי פיטורים.דבי. המעסיק ערך שימוע כדין ופיטר את לא.א
.)וכיו"ברשות מקומית משרד ממשלתי,(נחשב "גוף ציבורי"מעסיק הִאםְוַרקַאֲאָבלכן, .ב
, מאחר שהתלונה לא היתה לצורך חשיפת שחיתות ציבורית ופגיעה בטוהר המידות.לא.ג
כאמור.תלונה נגדוהבשל כך שהגישדביכן, מאחר שפיטר את .ד

פתרון

)חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקיןסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

-)הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקיןלחוק (א)2לפי ס' 
בשל כך שהגיש תלונה נגד מעסיקו או נגד לא יפגע מעסיק בענייני עבודתו של עובד ולא יפטרו "

".עובד אחר של אותו מעסיק, או שסייע לעובד אחר בקשר להגשת תלונה כאמור
הכשרה או קידום בעבודה;תנאי עבודה;לחוק, "ענייני עבודה" הם כל אחד מאלה: 1לפי ס' 

לעובד בקשר הטבות ותשלומים הניתנים פיטורים או פיצויי פיטורים;השתלמות מקצועית;
לפרישה מעבודה.

הגנות ותרופות לפי חוק זה יינתנו רק לגבי תלונה שהתקיימו בה כל אלה:לחוק, 4לפי ס' 
או שהעובד סייע בהגשת התלונה בתום לב;בתום לבהתלונה הוגשה בידי העובד )1("

הפרת חיקוק במקום העבודה, או על הפרת חיקוק בקשר לעבודת התלונה הוגשה על )2(
גם אם התלונה הוגשה -או בקשר לעסקו או לפעילותו של המעסיק, ובגוף ציבורי העובד

על פגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין;
לקבל תלונה או המוסמכת לבדוק או לחקור בענין הוגשה לרשות המוסמכתהתלונה)3(

"המשמש נושא התלונה.
ודה לתובענה בשל הפרת הוראות חוק זה הדין האזורי לעב-לא יזדקק בית"-לחוק 5לפי ס' 

."שהוגשה לאחר שחלפו שנים עשר חודשים מיום שנוצרה עילת התובענה
-לחוק א5לפי ס' 

(א), או פגע 2פגע מעסיק בענייני עבודה של עובד או פיטר אותו, בניגוד להוראות סעיף (א)
ממונה מטעם המעסיק בענייני עבודה של עובד או גרם לפגיעה בענייני עבודתו או לפיטוריו, 

) לחוק 3(א)(61מאסר שלוש שנים או קנס כאמור בסעיף -(ב), דינו 2בניגוד להוראות סעיף 
.1977-זהתשל"נשין, והע

-בואו להטיל קנס לפי סעיף קטן (א) רשאי בית הדין להתחשב בב)(
, שהוטלו על הנאשם בפסק דין סופי בשל המעשה שבשלו 3בפיצויים לדוגמה כמשמעותם בסעיף )1(

יש לגזור את דינו;
ג(ב) לחוק מבקר המדינה, 45בפיצויים מיוחדים שנציב תלונות הציבור ציווה לתתם לפי סעיף )2(

"[נוסח משולב].1958-התשי"ח
. התלונה הוגשה בתום לב, ועסקה בהפרת תלונה נגדוהבשל כך שהגישדביהמעסיק פיטור את 

רשות המוסמכת . התלונה הוגשה לאו הפרת חיקוק בקשר לעבודתהחיקוק במקום העבודה 
.לקבל ולחקור תלונה כזו

המעסיק חשוף לתביעה כאמור,תלונה נגדוהבשל כך שהגישדבימאחר שפיטר את ך, לפיכ
.לפי חוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין)

.דתשובה 
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.14:00עד 6:00-, היא עובדת מא'המעסיק א', במקום עבודמעסיקים. אצל 2עובדת אצל דבי.34שאלה מספר 
שני מקומות העבודה . 18:00ועד 15:00-עובדת מהיא,ב'מעסיק ב', במקום עבודהאצל 

צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעסיק ועל מעסיקיה חל דביעל ק"מ מביתה. 3-מרוחקים כ
.בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

ה בדרכה משתמשת בדבי.ונולעבודה וממנה, על חשבְמאּוְרֶּגֶנת ַהָּסָעהקיימת אצל מעסיק א'
היא לא חוזרת הביתה בהסעה א' במקום עבודהבסיום העבודה ברם,בוקר. כל עבודה בל

. בסיום )א'מטרים ממקום עבודה 450-מרחק של כ(ב'ברגל למקום עבודה ממשיכההמאורגנת, אלא 
ביתה בתחבורה ציבורית. מחיר נסיעה באוטובוס בין לחוזרת דביב', במקום עבודההעבודה 

ה: ואת מקום עבודתמגוריהאת ֵאזֹורי מנוי הכולליםחירלכל כיוון. מ5.20₪-עבודתה לביתה 
עבדה דבי2/2019בחודש .)ליום(11.30₪-; מנוי "חופשי יומי" 136₪-"חופשי חודשי"מנוי

.ימים. בשניהם עבדה באותםמקומות עבודה2-כל אחד מימים ב9בפועל 
בדבר השתתפות המעסיק לצו ההרחבה 2בס' ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי, הוצאות הנסיעה שיעור ֶהְחֵזראם 

סכום דמי הנסיעות ַהִּמְזָעִרי , מהו ליום עבודה22.60₪, הוא בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
חודש זה?בגיןדבילשלם למעסיק ב'שעל 

101.70₪.א
46.80₪.ב
136.00₪.ג
93.60₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

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

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

אין דמי אות הנסיעה לעבודה וממנה.בנפרד בהוצממעסיקיה זכאית להשתתפות כל אחד דבי
נסיעות שמשלם מעסיק אחד כדי לפטור את משנהו מחבותו.

מעסיק א':
".וסע לעבודה על חשבון המעסיק או מטעמומהחזר ההוצאות לא ישולם למי ש"בצו,6לפי ס' 

זכאית להיות מוסעת בכל יום, לעבודה וממנה, על חשבון המעסיק. לכן, היא לא זכאית דבי
שתתפות מעסיק א' בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה.לה

מעסיק ב':
כדי להגיע נזקקת לתחבורהדביק"מ מביתה. כלומר, 3-שני מקומות העבודה מרוחקים כ

למקום עבודתה אצל מעסיק ב'.
ליום. כלומר, 22.60₪לצו ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה המרבי הוא עד 2ְלִפי ס' 
עבודה.הנזקקה לתחבורה כדי להגיע למקום דביימים בהם 9עבור 203.40₪

203.40 =9 ×22.60
-לכל כיוון5.20₪-מחיר נסיעה באוטובוס מביתה לעבודתה, תוך שימוש בנסיעות בודדות 

93.60 =9 ×2 ×5.20
-יוםלכל 11.30₪-הּכֹוֵלל את ֵאזֹור מגוריה ומקום עבודתה , מנוי "חופשי יומי"מחיר 

101.70 =9 ×11.30
.136₪-"חופשי חודשי", הּכֹוֵלל את ֵאזֹור מגוריה ומקום עבודתה מנוי מחיר 

' לשלם, לפי צו ההרחבה:בכלומר, סכום דמי הנסיעות שעל מעסיק 
min)תקרה 203.40; בודדותנסיעות 06.93; חופשי חודשי00136.;יומיחופשי 101.70= (06.93₪

.דתשובה 
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מהו , זהלפי חוק , ככללעליה. ָחלֹותשהוראות חוק גיל פרישה 2/1960ילידת עובדתהיא דבי.35שאלה מספר 
?הבשל גילהלפרוש מעבודתאותה אליו ניתן לחייב ֶׁשְּבַהִּגיעֹוהגיל 

.64גיל .א
.70גיל .ב
.62גיל .ג
.67גיל .ד

פתרון

.10, ס' 4ס' -חוק גיל פרישה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

הגיל שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו "-לחוק גיל פרישה4לפי סעיף ככלל, 
גיל פרישת חובה).-(בחוק זה לגבר ולאישה67גיל בשל גילו, הוא 

הרחבת ההסבר:
-לחוק האמור 10לפי ס' 

הוראות חוק זה יחולו על אף האמור בכל הסכם.(א)"
-על אף הוראות סעיף קטן (א), ניתן בהסכם (ב)

שבהגיעו אליו ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו יהיה גבוה מגיל פרישת לקבוע כי הגיל)1(
חובה;

)2(...
"הוראות חוק זה יחולו אלא אם כן נקבע אחרת בחוק אחר.(ג)

לחוק שוויון 2לאור חובות תום הלב וההגינות, בשילוב עקרון השוויון וסעיף יצויין כי על פי הפסיקה, "
,אשר מופנית אליו בקשה של עובד להמשיך ולעבוד לאחר גיל הפרישה,, על מעסיקההזדמנויות בעבודה

].ליבי וינברגר נ' אוניברסיטת בר אילן209-10(ארצי) ע"ע" [לשקול את בקשתו בכובד ראש

.דתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

ַחּלֹות . על הצדדים1/2/2009-הפרטי בוהתחיל לעבוד אצל מעסיקמלאה,עובד במשרה ברק, .36שאלה מספר 
המעסיק משלם דמי הבראה פעם בשנה, בתלוש הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה. 

.   31/7/2018ועד 1/8/2017-קיבל דמי הבראה בעד התקופה שמ7/2018שכר יולי. בתלוש 
). 30/6/2019ום תום תקופת עבודתו נקבע לסוף יברק התפטר מעבודתו (30/6/2019-ב

, לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע לברק 378₪מחיר יום הבראה הוא אם 
?6/2019בתלוש

2,583.00₪.א
2,425.50₪.ב
2,772.00₪.ג
2,835.00₪.ד

פתרון

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

הפתרוןהסבר 
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

.31/7/2018ועד 1/8/2017-ברק קיבל דמי הבראה בעד התקופה שמ7/2018בתלוש 
עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד -(א) להסכם שהורחב 7לפי ס' 
וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ומעביד

.ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו
.30/6/2019ועד 1/8/2018-החודשים שמ11ברק לא קיבל דמי הבראה עבור התקופה בת 

), מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 31/1/2019ועד 1/8/2018-הראשונים (מהחודשים 6
).31/1/2019-והסתיימה ב1/2/2018-של ברק (שהתחילה ב10-משנת העבודה ה

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

ווים חלק ), מתוך התקופה האמורה, מה30/6/2019ועד 1/2/2019-החודשים האחרונים (מ5
).31/1/2020-ומסתיימת ב1/2/2019-של ברק (שהתחילה ב11-משנת העבודה ה

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

החישוב: 
תעריף378) × ימי הבראה7× חודשים 6/ 12+ ימי הבראה8× חודשים 5/ 12= ( 2,583.00₪

.אתשובה 
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2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

םשכרמעסיקים שונים. ְמֵלָאה אצל. הם עובדים עבודה 3וברק הם זוג נשוי, הורים לילד בן דבי.37שאלה מספר 
דבירגיל ). בעד כל יום עבודהה'-ימים (א'5בן םעל בסיס ימי עבודה. שבוע עבודתלהםִמְׁשַּתֵּלם
ת לפי חוק דמי מחלה. תקופת לדמי מחלה ִנְקַּבעַ םזכות.280₪מקבל וברק560₪מקבלת 

ימים.90) עומדת על "תקופת הזכאות המקסימלית"(כל אחד מהםהמחלה ַהְּצבּוָרה של
הלא נעדרדביבשל מחלת ַיְלָּדם.ונעדר מעבודתברק,)2/1/2019-ו1/1/2019(ד' -וג'בימים

החליפה אותו, דבי. החל ביום זה )3/1/2019' (החזר לעבודה ביום ברקבאותם ימים.המעבודת
לא נעדר ). ברקכולל(6/1/2019-ועד3/1/2019-ה ממעבודתהנעדרהחולה וַיְלָּדםשהתה עם 

את ו, לשני מעסיקיהם,מסרוברק דביעם הילד החולה. דביבהם שהתה באותם ימיםומעבודת
ילדם, תמחלבראישור רפואי בדְלַרּבֹותלפי החוק והתקנות, ַהִּנְדָרִׁשיםכל ההצהרות והמסמכים 

.6/1/2019) כוללועד (1/1/2019-לפיו היה חולה מ
?2019/1בתלוש דביללשלם דביה של מעסיק, סך דמי המחלה שעל הרלוונטיחוקהמהו, לפי 

1,120₪.א
280₪.ב
840₪.ג
560₪.ד

פתרון

.5, ס' 4, ס' 2ס' -חוק דמי מחלה סעיפים רלוונטיים
.1א1, 1ס'-) ילדחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת 

.תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

:)ילדדמי מחלה (היעדרות בשל מחלת לחוק 1ְלִפי ס' 
שנים, זכאי ִלְזקֹוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה 16עובד שעמו ילד שלא מלאו לו .1" 

שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:
בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר (א)

"ימים בשנה;8עד -מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד 
ג 1א או 1, 1עובד שנעדר מעבודתו מכוח סעיפים "-תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)(א) ל1ְלִפי תקנה 

וק בשל מחלת ילד, ימסור למעבידו הצהרה חתומה בידו וביד בן זוגו, או בידו בלבד, הכל לפי העניין, לפי הטופס לח
".שבתוספת הראשונה

לחוק, הדן 1א1את ההיעדרות עם בת זוגו (לסירוגין), לכן חלות על המקרה הזה הוראות ס' חֹוֵלקברק 
: זוגחישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של בני ב
1, היעדרותו של העובד לפי סעיפים 1976-) לחוק דמי מחלה, התשל"ו2(-) ו1(א)(2לעניין הוראות סעיף "

א, לצורך חישוב דמי מחלה, תימנה החל מהיום הראשון שבו נעדר העובד או בן זוגו בשל מחלת 1או 
בן זוגו מעבודתו בשל ילדם, ובלבד שבהצהרה שמסר העובד לפי חוק זה הוא הודיע על ימי ההיעדרות של

". מחלת ילדם וצירף אליה הצהרה כאמור שהגיש בן זוגו במקום עבודתו
בכל אחד 50%כלומר, נמנע מהם הפסד כפול בשל אי זכאות לתשלום דמי מחלה ביום הראשון ותשלום 

ק, מהימים השני והשלישי. חישוב הזכאות לגביהם מאוחד, כאדם אחד, והתשלום ניתן, על ידי כל מעסי
לפי הזכאות הנוגעת ליום הרלוונטי בו נעדר כל אחד מהם.

לחוק האמור. 1הימים הנקובים בסעיף 8ה על תקרת תלא עלדביה של היעדרות
על )בין השאר(מסרו, כל אחד למעסיקו, הצהרה חתומה, ַּכִּנְדָרׁש בחוק ובתקנות, בה הודיעו ובן זוגהדבי

ימי ההיעדרות של בן זוגם מעבודתו בשל מחלת ילדם וצירפו אליה את ההצהרה כאמור שהגיש בן הזוג 
.ַּכִּדיןשל הילד, במקום עבודתו. להצהרות צירפו אישור מחלה 

) 2(ב)(2לפי ס' . כלומר, היא "עובד בשכר". לפיכך, על בסיס של ימי עבודהםמשתלדבישל הגמול עבודת
תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית וחגים". תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה תהא "לחוק 

לדמי הבתקופת זכאות,לקבל בעד כל יום עבודהתה זכאיתשכר העבודה שהיימים.90עומדת על ה של
.560₪-בעבודהכהאילו המשי,מחלה

.גתשובה 

דמי מחלה לתשלוםשיעור דמי מחלהיום בשבוע תאריך החישוב :
ברקאיןיום  ג1/1/2019
ברק50%יום  ד2/1/2019
50%₪280יום  ה3/1/2019
יום  ו4/1/2019
שבת5/1/2019
100%₪560יום  א6/1/2019

₪840סה"כ
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מבוטח ֶׁשָהָיהְּבִלי, 1/2/2017-ב, התקבל לעבודה אצל מעסיקו החדש 1/11/1997יליד ברק, .38שאלה מספר 
ַצו ַהְרָחָבה (נוסח בביטוח פנסיוני כלשהו. המעסיק מפריש לעובדיו לביטוח פנסיוני לפי הוראות 

הסדר למען הסר ספק, לא קיים לברק ת הצו עליהם. [לּוחָ וְ ְלַזָּכאּוָתםְּבָכפּוף, משולב) לפנסיה חֹוָבה
]בצו ההרחבה האמור.פנסיוני ֵמִטיב כהגדרתו 

?לביטוח הפנסיוני על פי צו זהברק זכאי מתי, לראשונה, 

.1/5/2018-ב.א
.1/8/2017-ב.ב
.1/11/2018-ב.ג
.1/5/2019-ב.ד

פתרון

חֹוָבהַצו ַהְרָחָבה (נוסח משולב) לפנסיה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

העובד יהיה זכאי לביטוח "...-לצו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה6לפי פיסקה ה' בסעיף 
חודשים מתחילת 6זה, כמפורט בסעיף ד' לעיל, מיד בתום הפנסיוני ולביצוע ההפרשות על פי צו 

תקופת המתנה). עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, -העבודה (להלן 
יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל ביום הראשון לעבודתו בשיעורים שנקבעו בפסקה (ד) לעיל; 

המועד המוקדם מביניהם, -שנת המס חודשי עבודה או בתום 3ההפרשות יבוצעו לאחר 
".רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה

שנים 20באישה -מי שטרם מלאו לו , הצו לא יחול על "רחבההלצו ה4סעיף ב7פיסקה ְלִפי 
האמור, יחולו עליה/וספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד/ת לגיל שנים. למען הסר21ובגבר 

כהגדרתה להלן, תקופת הוראות צו זה, תוך שתילקח בחשבון, לעניין חישוב תקופת ההמתנה
".גיעה/ו לגיל האמורהעבודתה/ו טרם 

הוראות צו חודשים כשהתקבל לעבודה אצל מעסיקו החדש. 3-שנים ו19ברק היה בן 
תילקח בחשבון , הב תקופת ההמתנלעניין חישו, ו21בהגיעו לגיל יועלתההרחבה האמור חלו

חודשים). 6(שעלתה על לגיל האמורותקופת עבודתו טרם הגיע
.81/11/201-בלפיכך, ברק זכאי לביטוח הפנסיוני 

.גתשובה 
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ביטוח לאומי

יום ב) לפקודה.5(9פטורה ממס הכנסה לפי ס'הכנסתה מלידה. 100%נכה , 49-, בת הדבי.39שאלה מספר 
. , בלי שניתנה לה הודעה מוקדמת לפיטוריהאצל מעסיקה היחידפוטרה מעבודתה 8/8/2019

שלה הּוְרַּכב ֵמַהְּסכּוִמים הבאים:8/2019תלוש 
5,284₪............................................................................................משולבשכר .1

9,627₪..)ימים15פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת, בעד התקופה ֶׁשִּנְקְּבָעה בחוק (.2
6,731₪..................................................)לחוק חופשה שנתית13לפי ס' ן חופשה (פדיו.3

335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח (דבימהו שכרה של 
?) בחודש זהלחוק הביטוח הלאומי

21,642₪.א
5,284₪.ב
0₪.ג
14,911₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

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

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

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

צאה; שוויו של שימוש ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהו
ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, -ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 

"ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; 
לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי 2לפי תקנה 

) 12(-) ו11), (5(9טוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף בי
, כדי לפטור אותה מדמי דבי) לפקודה, שלו זכאית 5(9כלומר, אין בפטור על פי ס' לפקודה.

ביטוח.
שמקבל עובד ֵעֶקב פרישתו, פטור מדמי פדיון חופשה,לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, 

ביטוח.
משולב ופיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת בעד שכר (דבישל 8/2019הסכומים שנכללו בתלוש שאר 

.ואינם פטורים מדמי ביטוח) לפקודה2(2) מהווים הכנסה לפי ס' התקופה שנקבעה בחוק
שכר משולב5,284+ בעד התקופה שנקבעה בחוקפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת9,627= 14,911₪

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

האמור בלוח י"א".

"הסכום -לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש 
8,778×5= 43,890₪".5כפול הבסיסי, 

):השכר החייב בדמי ביטוח(8/2019שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש דבישכרה של 

min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב.890,43; 911,14= ( 911,14₪

.דתשובה 



©כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל 40

2019שנת המס -6/8/2020-נערך ב-6.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

יחסי העבודה בין הצדדים, עם ַתּמּו 31/3/19-מעסיקו עד שבשנים ברציפות אצל 3ברק עבד .40שאלה מספר 
3/2019במילואים. בתלוש רצופיםימים6שירת ברק 2019חודש מרץ בתחילתהתפטרותו. 

בסוף . שכר שהיה משולם לו אילולא שירת במילואים והוסיף לעבודאת השילם המעסיק לברק
, 1/5/19-ב.מוסד לביטוח לאומימהקיבל המעסיק את תגמול המילואים בעד ברק 4/2019חודש 

לו םתלוש הפרשים עבור ברק ושילהמעסיקהפיק, 4/2019ְּכֶׁשהּוְכנּו לכל העובדים תלושי שכר 
הפרש תגמול המילואים כמתחייב.את 

יחסי ַּתּמּו ׁשֶ לברק ְלַאַחר םששולמהפרש תגמול המילואיםלאומיהאם ינוכו דמי ביטוח
)(בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים?העבודה בינו לבין מעסיקו

דמי ביטוח.ו ממנווינוכ3/2019ְייּוַחס לחודש הפרש תגמול המילואים כן. .א
לא, מאחר שהסכום שולם לברק לאחר תום יחסי העבודה בינו לבין המעסיק..ב
דמי ביטוח.מנומווינוכ) 4/2019בו התקבל בפועל (ְייּוַחס לחודש ההפרשכן. .ג
פטורים מדמי ביטוח, על פי התקנות.מוסד לביטוח לאומיהמתגמולי מילואים לא. .ד

פתרון

.4תק' -תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח) סעיפים רלוונטיים
.280, 276, , לוח י"א348, ס' 344, 335ס' -חוק הביטוח הלאומי 

הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

3/2019ייוחס לחודש , 20194/-פרשים בהבתלוש הנכללהפרש תגמול המילואים שכלומר, 
.דמי ביטוחמנווינוכו מ

-(א) לחוק הביטוח הלאומי 276לפי ס' 
ימים אצל מעביד 75השנה שקדם לשירותו עבד לפחות מי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד וברבע )1(

אחד או במקום עבודה אחד, או מי ששכרו משתלם על בסיס של חודש או יותר, ישלם לו מעבידו תשלום על 
חשבון התגמול, בסכום השכר שהיה משולם לעובד אילולא שירת במילואים והוסיף לעבוד;

ר ביום שבו היה משתלם שכרו אילולא שירת במילואים והוסיף ) ישולם לכל המאוח1התשלום כאמור בפסקה ()2(
לעבוד;

דין התשלום המגיע לעובד לפי סעיף קטן זה כדין שכר עבודה.)3(

-לחוק הביטוח הלאומי 280לפי ס' 
(א), את סכום התגמול המגיע לעובד.276המוסד יעביר למעביד של עובד כאמור בסעיף (א)

ההפרש שבין התגמול שהועבר למעביד –את יתרת התגמול; בסעיף זה, "יתרת התגמול" המעביד יעביר לעובד ב)(
(א), למעט סכום ששילם 276לפי סעיף קטן (א) ובין התשלום ששילם מעביד לעובד על חשבון התגמול לפי סעיף 

לעובד עקב עבודתו או סכום שהיה משלם לו בין שהוסיף לעבוד ובין שנעדר מעבודתו.
ת התגמול כדין שכר עבודה, והמעביד יעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו של דין יתר(ג)

העובד בעד החודש שבו הועבר התגמול למעביד כאמור בסעיף קטן (א).

ככלל, לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, תשלומים המשתלמים לעובד לאחר תום הרחבת ההסבר: 
, כאשר החודש שירשם 3בדו"ח נפרד, תחת קוד 102-היחסי העבודה ידווחו בטופס 

הוא החודש בו נותקו יחסי העבודה.

.אתשובה 
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כמנכ"לית. ָּבּה) ומשמשת מעסיקתה היחידה(ְׁשִליָטה ְּבֶחְבַרת ְמַעִטיםבעלת היא , 69-ה, בת דבי.41שאלה מספר 
שכר מהּוְרַּכבשלה 7/2019תלושמקבלת קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי. ֵאיָנּהדבי

.6,320₪בסך שווי רכב צמודו38,530₪בסך יסוד
, על ידי מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי

?)סכום מעוגל(דבישל7/2019, ְּבִגין שכר מעסיקתה
5,832₪.א
6,754₪.ב
6,891₪.ג
6,730₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

קצבת אזרח ותיק מהמוסד תמקבלהאינש,)שנה70ולא מלאו לו (שנים69ה שמלאו לכאשה
נשים וגברים בין על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: תנמנידבילביטוח לאומי, 

בעלי "-אזרח ותיקשאינם מקבלים קצבת אזרח ותיק "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת 
".שליטה

-דבישל 7/2019סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
שכר יסוד38,530+ שווי רכב 6,320= 44,850₪

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

האמור בלוח י"א".

"הסכום -לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש 
8,778×5= 43,890₪".5סיסי, כפול הב

):השכר החייב בדמי ביטוח(7/2019שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש דבישל השכר

min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב.089,43; 850,44= ( 890,43₪
:דבישל 7/2019ְּבִגין שכר דמי הביטוח סך כל 

הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת6,164× 6.61%=407.44₪

)השכר החייב בדמי ביטוח 890,43-ד.ב. בשיעור המופחת164,6× ( %16.76= 88.322,6₪
32.730,6₪

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר 
6,730₪:)סכום מעוגל(דבישל 20197/

.דתשובה 
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אצל כל אחד מהם:9/2019מעסיקים. שכר 3, עובדת כשכירה באופן קבוע אצל 49בת ,דבי.42שאלה מספר 
ü24,328₪..............מעסיק עיקרי.
ü 19,562₪...........א'ִמְׁשִנימעסיק.
ü 3,747₪............ב'ִמְׁשִנימעסיק.

יועברו שדמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל מהו סך,דמי ביטוחֵּתאּום ַנֲעָׂשהאם 
? 9/2019ְּבִגין שכר),מעסיק משני ב'(מעסיקה השלישיעל ידי למוסד לביטוח לאומי

133.02₪.א
582.66₪.ב
264.16₪.ג
734.41₪.ד

פתרון

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

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

טבלאות הביטוח הלאומי.
הסבר הפתרון

6/2020מועד 
2019-שנת המס 

א

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

:השלישיחישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק 
.לפי נתוני השאלה, נעשה תיאום דמי ביטוח

משכרו של העובד מנכים את חלקו של העובד:
24,328+ 19,562+ 3,747= 47,637₪-המעסיקים 3הכנסתה אצל 

המעסיקים: 3סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל 
min]ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.43,890; המעסיקים3הכנסה אצל 47,637= [ 43,890₪

) 24,328+ 19,562= 43,890( .43,890₪-אצל שני מעסיקיה ראשונים דביהכנסתה של 
:דביהשלישי, לאור תיאום דמי הביטוח שעשתה השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק 

max [min) הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.1+2-43,890מעסיק 43,890;0; ( 3,747= [ 0₪
השלישי:בחודש זה אצל המעסיק דבימשכרה של שינוכודמי ביטוח 

0₪×בשיעור מלאד.ב.%12= 0₪

:השלישיחלק המעסיק בדמי הביטוח, שישלם המעסיק 
הלאומי, "המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח ְּבַעד עובדו; היה (ב) לחוק הביטוח 342ְלִפי ס' 

המבוטח עובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח ְּכִאיּלּו הוא בלבד 
היה מעבידו..."

, לעניין חלק המעסיק: השלישיהשכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק 
min) הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.43,890; 3,747= ( 3,747₪

המעסיק ַהִּמְׁשִני:דמי ביטוח (חלק מעסיק) שישלם 
747,3× ד.ב. בשיעור מופחת%55.3=02.133₪

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 
0+ 133.02= 133.02₪: דבישל 20199/, ְּבִגין שכר שלישימעסיקה ה

.אתשובה 
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לא שילם במועד התשלום את דמי הביטוח לחוק הביטוח הלאומי, אם מעסיק (א)369לפי ס' .43שאלה מספר 
לגמלה, ַהְּמַזֶּכההפיגורים קרה לעובד מקרה ּלּוקיִס , ואחרי מועד התשלום ולפני ְּפלֹוִניבעד עובד 

לחייב ,לעניין סעיף זהִהְסִמיָכהשמינהלת המוסד לביטוח לאומיפקיד גבייה ראשי, בכיר, רשאי
, ואת השווי ְלַׁשְּלָמןָעִתידבכסף ששילם המוסד, או שהוא ַלִּגְמָלאֹותאת המעסיק בסכום השווה 

. ֶׁשִּנְקְּבָעה, עד תקרה לאותו מקרהְּבֶקֶׁשרלגמלה, ַלַּזַּכאישניתנו בעיןהגמלאותהכספי של 
לחייב צד שלישי לשלם פיצויים בגין המקרהָּלהיעִ אם לא היתה למוסד לביטוח לאומי ככלל, 

ַהְּמַרִּביהסכום , מה הוא חודשים12לתקופה שעולה על היהתשלוםהאיאם , ו)לחוק328לפי ס' (
/י את הנכון (בחרהנ"ל? סעיף הלפי ,לחייב בו את המעסיקאותו פקיד גביה ראשי שרשאי 

)ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים

, ולא יותר מסכום השווה לחוק(ב)2'השכר הממוצע כמשמעותו בספעמים5עד .א
לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן.

, ולא יותר מסכום השווה לחוק(ב)2'השכר הממוצע כמשמעותו בספעמים20עד .ב
לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן.

, ולא יותר מסכום השווה לחוק(ב)2'השכר הממוצע כמשמעותו בספעמים10עד .ג
לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן.

, ולא יותר מסכום השווה לחוק(ב)2'השכר הממוצע כמשמעותו בספעמים13עד .ד
.ילם המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמןלגמלאות בכסף שש

פתרון

1, לוח י"א369ס' -חוק הביטוח הלאומיסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

לחוק הביטוח הלאומי:369לפי ס' 
או לא שילם במועד התשלום את דמי 379לא נרשם מעסיק בהתאם לתקנות על פי סעיף (א)"

הביטוח בעד עובד פלוני, ולפני הרישום או אחרי מועד התשלום ולפני סילוק הפיגורים קרה 
סעיף לעובד מקרה המזכה לגמלה, רשאי פקיד גבייה ראשי, בכיר, שהמינהלה הסמיכה לעניין 

פקיד גבייה ראשי) לחייב את המעסיק בסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם -זה (בסעיף זה 
המוסד, או שהוא עתיד לשלמן, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין שניתנו לזכאי לגמלה, 
בקשר לאותו מקרה; הסכום המרבי שרשאי פקיד גבייה ראשי לחייב בו את המעסיק לפי סעיף 

בהתאם לתקופה שחלפה מהמועד שנקבע לתשלום דמי 1ט בטור ב' ללוח י"אזה, יהיה כמפור
, לפי העניין, כמפורט בטור 379או מהמועד שהיה עליו להירשם לפי סעיף 353הביטוח לפי סעיף 

א' ללוח האמור.
, לא 328יה המקרה המזכה לגמלה מקרה שלגביו היתה למוסד זכות תביעה כאמור בסעיף ה)1(א

לאחר שהמוסד 328הוראות סעיף זה אלא לגבי החלק מהסכום שלא נגבה לפי סעיף יחולו 
מיצה את זכותו לתביעה לפי הסעיף האמור, והמוסד יהיה רשאי לנקוט בפעולה לפי סעיף זה 

.328ממועד ההחלטה בהליך שנקט לפי סעיף 
" ...

)לחוק הביטוח הלאומי369(סעיף 1לוח י"א

טור א'פרט
תקופת ההפרה

טור ב'
הסכום המרבי לחיוב

תשלום לתקופה שעולה -רישום או אי-אי.1
.חודשים6ימים ואינה עולה על 30על 

עד חמש פעמים השכר הממוצע כמשמעותו 
(ב), ולא יותר מסכום השווה 2בסעיף 

לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או 
.שהוא עתיד לשלמן

תשלום לתקופה שעולה -רישום או אי-אי.2
.חודשים12חודשים ואינה עולה על 6על 

עד עשר פעמים השכר הממוצע כמשמעותו 
(ב), ולא יותר מסכום השווה 2בסעיף 

לגמלאות בכסף ששילם המוסד לעובד או 
.שהוא עתיד לשלמן

תשלום לתקופה שעולה -רישום או אי-אי.3
.חודשים12על 

עד עשרים פעמים השכר הממוצע 
ולא יותר מסכום (ב), 2כמשמעותו בסעיף 

השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד 
.לעובד או שהוא עתיד לשלמן

.בתשובה 
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תילדה ב31/3/2019בתום יום עד ש, ברציפותשנים3אצל מעסיקה היחיד כשכירה עבדהדבי.44שאלה מספר 
. הכנסתה, שממנה היו מגיעים דמי ביטוח, בכל אחד ויצאה לתקופת לידה והורותהבריא

קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי דבי. 17,040₪משישה החודשים שקדמו ל"יום הקובע", היתה 
53ְלִעְנָין סעיף ה שכר העבודה הרגיל של(59,640₪סך -שבועות 15) דמי לידה עבור 2019ביולי (

חזרה דבי1/9/2019-ליום). ב568₪הלידה, היהלפיו חושבו דמי לחוק הביטוח הלאומי, 
) קיבלה ממעסיקה, בנוסף 9/2019). באותו החודש (חודשים בהם לא עבדה כלל5לאחר לעבודה (

.3,528₪") בסך תשלום נוסףפעמי ("-לשכרה החודשי הרגיל, מענק חד
פעמי -לקבל מהמוסד לביטוח לאומי, עקב המענק החדדבימהו הפרש דמי לידה שעשויה 

שקיבלה ממעסיקה?
2,058₪.א
412₪.ב
1,764₪.ג
1,029₪.ד

פתרון

, סימן ג': דמי לידה. פרק ג': ביטוח אימהותחוק הביטוח הלאומי, סעיפים רלוונטיים
).תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח

).תקנות הביטוח הלאומי (אמהות

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-המס שנת

ג

:פעמי כ"תשלום נוסף"-מענק חד
) 1(5משכר המינימום. לפיכך, יחולו הוראות תקנה 66.57%מהווה דבישיעור התשלום נוסף שקיבלה 

)3,528/ שכר המינימום 5,300= 66.57%. ( (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)הביטוח הלאומי לתקנות 
לידה והורותהיתה בתקופת 8/2019-ו7/2019, 6/2019, 5/2019, 4/2019חודשים המלאים ה5-במאחר ש

העבדדביולא עבדה בהם כלל (חודשים אלה אינם נחשבים כחודשי עבודה לעניין פריסת שכר נוסף), 
פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולם "התשלום הנוסף".הקאצל מעסי

חודשים12-)לידה והורותלא עבדה (תקופת חודשים בהם 5= חודשי עבודה קודמים7

חודשי העבודה -(להלן מעבידאצל אותו ההתשלום הנוסף" יחולק במספר החודשים שבהם עבדלפיכך, "
כל אחד מחודשי בעדהקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל 

."העבודה הקודמים
שכר חודשי רגיל040,17+ תשלום נוסף528,3/ חודשי עבודה קודמים7=544,17₪

:הפרשי דמי לידה
ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא יותר דמי לידה (א) לחוק הביטוח הלאומי, 53לפי ס' 

.30-, כשהוא מחולק ב5מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול 
. כך על פי נתוני ליום568₪היהלחוק הביטוח הלאומי, 53, ְלִעְנָין סעיף דבישכר העבודה הרגיל של 

max)17,040× 3/ 90= 568;  17,040× 6/ 180= 568= ( 568₪השאלה.
.59,640-מהמוסד לביטוח לאומי (על פי נתוני השאלה) דביסה"כ דמי הלידה שקיבלה 

שבועות15× ימים בשבוע7× דמי הלידה ליום568=59,640₪

, 3/2019החודשים שקדמו ליום הקובע (6-ֵמַאַחר שחלק המענק שנפרס צורף לשכר החודשי הרגיל ב
לדמי הלידה.ֶהְפֵרִׁשים עשויה להיות זכאית לקבל דבי), 10/2018-ו11/2018, 12/2018, 1/2019, 2/2019

:נפרס)המענק ש(לאורלחוק הביטוח הלאומי53ְלִעְנָין סעיף דבישכר העבודה הרגיל של
584.80₪ ) =584.80 =180 /6 ×17,544  ;584.80 =90 /3 ×17,544(max

568.00-80.584= 80.16₪הוא:  ליוםדמי לידה, הפרשלפיכך
דמי לידה שקיבלה ליום בתוספת הפרשי דמי הלידה, לא עולים על השיעור המרבי:

הסכום הבסיסי8,888×5/ 30= 1,481.33<568.00₪+ 16.80₪= 584.80

זכאית לקבל:דבישהפרש דמי לידה
80.16₪× שבועות15× ימים בשבוע7= 764,1₪

.גתשובה 
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.  אצל מעסיקה, מידי פעם, דבידמי לידה עבדה להמשתלמיםֶׁשַּבֲעדֹוַהְּזַמןְּבתֹו.45שאלה מספר 
לדמי לידה, דביה של לשלול את זכותלביטוח לאומי המוסד האמור לעיל, רשאי ְּבֶׁשלהאם, 

)/י את הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםבחר(?ִמְקָצָתםכולם או 
. ִמְקָצָתםלדמי לידה, כולם או דביה של המוסד רשאי לשלול את זכותכן. .א
תלושי שכר בחודשים שבעדם משתלמים לה דמי לידה.ֵהִפיקלא, אלא אם כן המעסיק .ב
שכר ממעסיקה בעד אותן דבימתקופת הלידה וההורות, קיבלה ֶׁשָחְזָרהכן, אם לאחר .ג

שעות עבודה.
.ּתּוריאינה ניתנת ְלַהְתָנָיה או ְלוִ שקֹוֶגְנִטיתת לדמי לידה היא זכות של עובדהזכותלא. .ד

פתרון

.56ס' -הביטוח הלאומי חוקסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

לחוק הביטוח הלאומי:56סעיף ְלִפי 
:או מקצתם, אם קרה אחד מאלההמוסד רשאי לשלול את הזכות לדמי לידה, כולם. 56"

;בתוך הזמן שבעדו משתלמים דמי לידה עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה)1(
בתוך ששת השבועות שלפני יום הלידה המשוער עבדה המבוטחת שלא במשק ביתה בימים )2(

שרופא, שהסמיך המוסד, אסר עליה לעבוד בהם;
. "פיקוח רפואי בקשר להריון וללידההמבוטחת לא מילאה אחרי הוראת המוסד בדבר )3(

.אתשובה 
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שנים. אצל שני המעסיקים משתלם לו שכרו על בסיס 3מעסיקים זה 2עובד כשכיר אצל ברק.46שאלה מספר 
לא ועקב עבודתו אצל מעסיק א'. כתוצאה מהפגיעה ועבודתתוך כדי נפגע 1/5/19-של חודש. ב
ִנְזָקק . בכל אותם ימים ימים ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה12המעסיקים, 2אצל,לעבודהיה מסוגל 

המוסד .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה. לטיפול רפואי ּוְלַהְחָלָמה
לביטוח לאומי שילם לברק דמי פגיעה, כמתחייב בחוק.

:1/5/19-חודשים שקדמו ליעים דמי ביטוח, בעד ההמעסיקים, ממנה מג2הכנסתו של ברק אצל 

ברציפות עבדלמען הסר ספק, ברק2/20193/20194/2019חודש
, אצל שני המעסיקים,קיבל שכר מלאו

החודשים שקדמו לפגיעהבכל 
13,140₪13,140₪13,140₪מעסיק א
4,380₪4,380₪4,380₪מעסיק ב

לחוק 94, לפי ס' למוסד לביטוח לאומייחזיר מעסיק ב'אותו הפגיעהמהו סכום דמי 
הרלוונטי?

1,095₪.א
1,314₪.ב
0₪.ג
1,460₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה "-(א) לחוק הביטוח הלאומי 92לפי ס' 
מתאימה אחרת, ישלם לו המוסד דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאינו מסוגל כאמור, אם לא עסק למעשה בכל עבודה 

."והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה
."לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה עשר שבועות"-לחוק האמור (ב) 92לפי ס' 

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

".לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָּכָאמּור שנים עשר ימים לפחות ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה

לו דמי ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו 12-ֵמַאַחר שברק היה בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מ
.ימים12ְּבַעד פגיעהיקבל דמי פגיעה גם ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה. כלומר, ברק

שנים עשר הימים הראשונים שבעדם זכאי -"תקופת הזכאות הראשונה" -(א) לחוק הביטוח הלאומי 94לפי ס' 
פגיעה לפי פרק זה.הנפגע לדמי

-) לחוק ב(94לפי ס' 
יחולו לגבי תקופת הזכאות הראשונה הוראות אלה:)א(92האמור בסעיף על אף " 

-היה הנפגע עובד )1(
תקופת הזכאות הראשונה המעביד יחזיר למוסד את סכום דמי הפגיעה שהמוסד שילם לנפגע בעד(א) 

; )הסכום ששילם המוסד-בסעיף זה (לפי כל דין וכן סכום שהמוסד ניכה מדמי הפגיעה האמורים
יהיה אותו מעביד חייב לשלם לעובד גם-לשלם בשמו דמי פגיעה לעובדיו הרשה המוסד למעביד

הסכומים ששילם בעד את דמי הפגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה, ולא יהיה זכאי להחזר
תקופת הזכאות הראשונה;

יחסי מהסכום ששילם חלק היה נפגע עובד אצל מעבידים שונים, יחזיר כל אחד מהם למוסד,) 1((ב)  
המוסד בעד תקופת הזכאות הראשונה;

, בהתאם לחלקו היחסי של סכום שכר )1(המוסד יקבע את החלק היחסי האמור בפסקה ) 2(
לעומת הסכום הכולל של שכר העבודה הרגיל של העבודה הרגיל של העובד אצל אותו מעביד

"מעבידיו;העובד אצל כל

מעסיק א13,140+ מעסיק ב4,380= 17,520₪)  > 43,890₪( סיקים: הכנסתו של ברק אצל שני המע

נבדוק את חלקו היחסי של כל מעסיק בהכנסתו של ברק:
מעסיק א'-13,140/ 17,520= 75%

מעסיק ב'-4,380/ 17,520= 25%
ימי פגיעה:12סך הכל ההחזר של שני המעסיקים למוסד לביטוח לאומי יהיה עבור 

17,520× 3/ 90× 75%×ימים 12= 5,256₪
5,256× 75%= 3,942₪-חלקו של מעסיק א' בהחזר 
5,256× 25%= 1,314₪-חלקו של מעסיק ב' בהחזר 
12בעד ששילם המוסד סכום את חלקו היחסי בלמוסד לביטוח לאומילפיכך, מעסיק ב' יחזיר 

.314,1₪ברק לדמי פגיעה:  היהבעדם זכאי,ימים

.בתשובה 
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ֵמְרצֹונֹושנה ברציפות, עד שעקב בעיות כלכליות, שלא 18, עבד אצל מעסיקו היחיד 56-ברק, בן ה.47שאלה מספר 
), הוציא אותו המעסיק לחופשה ללא תשלום בת חודשיים קלנדריים רצופים. בעת יציאתו של ברק(

ברק ִנְרַׁשםלחל"ת ֶׁשהּוָצאלחל"ת לא נותרו לזכותו של ברק ימי חופשה שנתית. מייד לאחר 
על ברק ִנְכְּפָתההמעסיק, לפיו היציאה לחל"ת ֵמֵאתבלשכת שירות התעסוקה ומסר להם מכתב 

המעסיק וצפויה להימשך חודשיים. המעסיק אישר גם כי לברק אין יתרת ימי ביוזמתו של
לכל עבודה, אך לצערו, עבודה לא ָּגלּוּוְמסמּוָכןלו, ֶׁשִּנְקְּבעּוחופשה. ברק התייצב בימים ובזמנים 

בתקופת החל"ת.עובד עצמאיהיה לא עבד אצל מעסיק אחר ולא יצויין גם שברקנמצאה עבורו.
זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי? להיות ָעׂשּויהאם, בנסיבות שתוארו לעיל, ברק 

)בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים(

שני החודשים הראשונים של חל"ת. ְּבַעד לא, מאחר שמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח .א
.לביטוח לאומיזכאי לדמי אבטלה מהמוסד עשוי להיותברק כן. .ב
לא, מאחר שבתקופת חל"ת לא מתנתקים יחסי העבודה בין העובד ומעסיקו..ג
לברק. ששולםכן, אבל המעסיק יחזיר למוסד לביטוח לאומי את סכום דמי האבטלה .ד

פתרון

.1חלק ב' בלוח א'.ביטוח אבטלה-'זפרק -חוק הביטוח הלאומיסעיפים רלוונטיים
. )4(ז)(320ס' -חוק הביטוח הלאומי 

הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

."1הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'
רואים אדם כמובטל אם הוא רשום בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר "-(א) לחוק 163לפי ס' 

ישור ועדת העבודה והרווחה, והוא מוכן ומסוגל לעבודה עבודה לפי תנאים שקבע השר בא
עבודה מתאימה), ולשכת -במקצועו או בכל עבודה אחרת המתאימה לו (לשני אלה ייקרא להלן 

". שירות התעסוקה לא הציעה לו עבודה כאמור
שנה, עד שהוצא לחל"ת, ברק השלים את תקופת 18כמי שעבד ברציפות אצל מעסיקו במשך 

נדרשת לגבי אבטלה.האכשרה ה
לפי חלק ב' בלוח א', הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה למבוטח שנולד בחודש 

.67, טרם הגיע לגיל 56-ברק, בן ה.  67גיל -ואילך 1942מאי 
ימים לפחות 30למשך עובד שמעסיקו הוציא אותו לחל"ת לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, 

יות זכאי לדמי אבטלה.להעשוי , ושלא מרצונ
ימים. 30-היציאה לחל"ת נכפתה על ברק ביוזמתו של המעסיק ונמשכה לא פחות מ

."מחוסר עבודה"כלומר, בנסיבות שתוארו בשאלה, לעניין דמי אבטלה, נחשב ברק כ
לדמי לא יהיה אדם זכאי לדמי אבטלה בעד התקופה שבה הוא זכאי ) לחוק, 4(ז)(320ְלִפי סעיף 

.משתלמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודההחופשה 
בעת יציאתו לחל"ת לא נותרו לזכותו של ברק ימי חופשה שנתית.

.זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומיעשוי להיותברק מכל האמור לעיל, 

.בתשובה 
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להלן ימי מילואים. 10-יצא ל1/12/2019-. בברציפותשנים4היחיד זה עובד אצל מעסיקוברק .48שאלה מספר 
בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים:1-החודשים שקדמו ל6-שכרו בפרטי 
6/20197/20198/20199/201910/201911/2019חודש

192021201821ימי עבודה
5,903₪5,978₪5,721₪5,697₪5,436₪5,554₪שכר חודשי רגיל

1,332₪פעמי-בונוס חד
פעמי-בונוס חדהרגיל, ו, ְּבנֹוָסף לשכרסיקוקיבל ממעברק 10/2019בתלוש שצוין בטבלה, כמו

.1,332₪בסך 
?)סכום מעוגל(בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי שישלםתגמול המילואיםךמהו ס

2,008₪.א
2,249₪.ב
2,329₪.ג
2,228₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

:חישוב הזכות לתגמול מילואים
ימים.3ימים, ועוד יתרת ימי שירות של7תקופה אחת בת ימים, שהם 10שירת ברק

.1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 
)7+ 3×1.4=11.2( .  מי מילואיםי11.2בעד לקבל תגמול מילואים זכאיהואלפיכך,

:חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים
יהיה ימים. לפיכך, 60-), כלומר, פחות מ18+20+21ימים ( 59עבד , ברק 1/12/2019-שקדם לברבע השנה 
, מתוך ששת החודשים שקדמו והרגיל סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמושכר עבודת

. בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים1-ל
)8,778×68%= 5,969₪.   (מהסכום הבסיסי68%-סכום ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, לא יפחת מ

, שהוא 1,332₪בסך פעמי -בונוס חדהחודשי הרגיל, ו, ְּבנֹוָסף לשכרממעסיקוקיבל ברק 10/2019-ב
"תשלום נוסף". 

1,332/ שכר המינימום5,300= 25.13%משכר המינימום.25.13%שיעורו של "התשלום הנוסף" הוא 
עבד אצל ומאחר שברקמשכר המינימום,25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" אינו נמוך מ

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

התשלום הנוסף1,332/ 12= 111₪החודשים שקדמו לו.

6/20197/20198/20199/201910/201911/2019חודש
5,903₪5,978₪5,721₪5,697₪5,436₪5,554₪רגילשכר חודשי 

111₪111₪111₪111₪111₪פריסת תשלום נוסף
6,014₪6,089₪5,832₪5,808₪5,547₪5,554₪הכנסה בעד חודש

בחודש 1-ל, מתוך ששת החודשים שקדמו ובעד שלושת החודשים שבחר לעצמתו של ברקסכום הכנס
:שבו ֵהֵחל שירות המילואים

072,18₪ ) =5,969 ;6,014 (max ) +5,969 ;6,089 (max ) +5,969 ;5,832 (max
"שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב בחוק 272, לענין סעיף ברק, ונקבל את 

18,072/ 90= 200.80₪:      הביטוח הלאומי
:התגמול ליוםחישוב 

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

הסכום הבסיסי לחודש", "מ68%(לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק, (ב)272לפי ס' 
-, כשהוא מחולק ב5סכום הבסיסי כפול ה(המרבימולולא יעלה על התג) 198.97₪, כלומר מחולק בשלושים

).1,463.00₪, כלומר 30

min [max) שכר רגיל200.80; תג' מרבי1,463.00; ( תג' מזערי198.97= [200.80₪:      התגמול ליום
.2,249₪-בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי שישלםגמול המילואיםת

תגמול ליום200.80× ימים11.20= 2,248.96₪) =   מעוגלסכום (2,249₪

.בתשובה 
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האם, לפי חוק הביטוח שנים בחברה המוגדרת כ"חברת מעטים". 8, עובד זה 73-ברק, בן ה.49שאלה מספר 
זכויות עובדים בפשיטת פרק (ָרעֹוןיַחְדלּות ּפֵ ֲהִליֵכיּבַ םעובדיותח זכויטוביפרק הלאומי, הוא מבוטח ב

)בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים? ()רגל ובפירוק תאגיד

בעל שליטה בחברה.ֶׁשֵאינֹוכן, ובלבד .א
. בהליכי חדלות פירעוןזכויות עובדים גיל ַהְּמַרִּבי לביטוח לא, מאחר שעבר את ה.ב
זה.כן. כל עובד, אצל כל מעסיק, מבוטח בפרק ביטוח .ג
לא. פרק ביטוח זה לא חל על עובדים המועסקים בחברות המוגדרות כ"חברת מעטים"..ד

פתרון

.פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון-חוק הביטוח הלאומי סעיפים רלוונטיים
(א).75ב, 6ס' -חוק הביטוח הלאומי 

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

פרק ז': ביטוח אבטלה.
.פירעוןביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פרק ח': 

לפיכך, אם ברק הוא בעל שליטה בחברה המוגדרת כ"חברת מעטים", הוא אינו מבוטח בפרק 
.ביטוח זה

חלות ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעוןלחוק מגדיר, לגבי מי שהוראות פרק 180ס' 
עליו, מי הוא המבוטח בפרק זה:

.מי שמבוטח או היה מבוטח כעובד לפי פרק ה'-"עובד" -בפרק זה " 
.  "לרבות מי שהיה מעבידו-"מעביד של עובד" 

".המבוטחים לפי פרק זה הם עובד וקופת גמל"-לחוק 181לפי ס' 
. ביטוח נפגעי עבודה(א) לחוק מגדיר מי הם המבוטחים לפי פרק ה', הוא פרק 75ס' 

שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה, סוהר מו ברק (שאינו" כעובד) נקבע כי "1(א)(75בסעיף קטן 
א לחוק 63עובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף ואכמשמעותו בחוק שירות בתי הסוהר 

), מבוטח לפי פרק ביטוח זה.שירות המדינה
מבוטח בפרק ביטוח זכויות עובדים ברקמכל האמור לעיל נובע כי לפי חוק הביטוח הלאומי, 

(המוגדרת כ"חברת מעטים").ובלבד שאינו בעל שליטה בחברה,פירעוןבהליכי חדלות 

.אתשובה 
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כי נקבע שירותי כשרות, נערך הסכם בו ַהַּמֲעִניקלבין מוסד דת ֵּבינֹומוסמך. ְמַנֵּקר ָּבָׂשרהוא ברק.50שאלה מספר 
מנקר בשר במפעל לעיבוד ְיַׁשֵּמׁשאותו מוסד. סוכם כי ִמַּטַעם של מנקר בשרתפקיד ָּדִתיְיַמֵּלא

על ידי מזכיר מוסד הדת. ִיָּקַבעבשר המבקש את שירותי מוסד הדת. לוח הזמנים וסדר העבודה 
אין הוא רשאי במוסד הדת. את עבודתו עליו לעשות בעצמו וַהֶהְכֵׁשרלאחראי ָּכפּוףהוא יהיה 

לא יקבל תלושי שכר ממוסד הדת, . לפי ההסכם, ברקמחליף על חשבונובעוזר או בשתמשלה
עובד שלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח ככנגד התשלומים שיקבל ויַיְנִּפיק חשבוניות מס אלא 

אותם תשלומים.עצמאי בגין
בחר/י את ברק? (בעד בתשלום דמי ביטוחהאם, בנסיבות שתוארו לעיל, חייב מוסד הדת 

)ִמֵּבין המשפטים הבאיםהמשפט הנכון ביותר 

לתקופה של רבע שנה לפחות.בין הצדדים נערך עבודה הכן, ובלבד שהסכם .א
, מאחר שלפי ההסכם משלם ברק למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח כעצמאי.לא.ב
ומוסד הדת נחשב כמעבידו.עובד כחשבחוק הביטוח הלאומי, ברק נֶׁשְּלִעְנָיןכן, מאחר .ג
.נחשב עובד עצמאיתפקידים דתיים מטעם מוסדות דתְמַמֵּלאהחוק, ֶׁשְּלִעְנָין, מאחר לא.ד

פתרון

צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)סעיפים רלוונטיים
.342ס' -חוק הביטוח הלאומי 

הסבר הפתרון
6/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים):
מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה .1

החוק כעובד.מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין 
ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.1כמעבידו של עובד כאמור בסעיף .2

התוספת הראשונה
)2-ו1(סעיפים 

טור ג'טור ב'טור א'
המעבידתנאי העבודהסוגי העבודה

מוסדות דת, ממלא תפקידים דתיים מטעם.5
.מנקר בשרכשרות ומשגיחלרבות 

בעד משתלם גמול 
.העבודה

ם החייב בתשלו
גמול העבודה.

העוסק בסוג עבודה מבוטח, ברק הוא תפקיד ָּדִתי של מנקר בשר ִמַּטַעם מוסד דתכמי שממלא
. המפורט בטור א' בתוספת הראשונה

.נתון בתנאי עבודה מיוחדים כמפורט בטור ב'לברק משתלם גמול בעד עבודתו. כלומר, הוא 
., כעובדחוק הביטוח הלאומיברק נחשב, לענין לפיכך, 

.נחשב, לעניין החוק האמור, כמעבידומשלם את גמול עבודתו, הוא מוסד הדתמאחר ש
"...המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו"-לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס' 
.ברקבתשלום דמי ביטוח בעד בנסיבות שתוארו לעיל, חייב מוסד הדת לפיכך, 

מוסד כעובד לעניין חוק הביטוח הלאומי ואילו ותנאים לצורך הגדרתכל הלהעונברקהרחבת ההסבר: 
.ומוגדר כמעבידהדת

קובע כי מעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו. הביטוח הלאומי לחוק 342'ס
חייב בתשלום , מוסד הדתהמבוטחיםצו סיווג לעולה ֵאפֹוא מהאמור כי בהתאם לחוק ו

. ברקעדדמי ביטוח ב
אין בה כדי לשחרר , שלם דמי ביטוח כעצמאי בגין הכנסותיושסוכם כי ברק יהעובדה 

ככל שישלם דמי ביטוח כעצמאי בגין הגמול לפעול על פי החוק. ומחובתמוסד הדתאת 
מוסד לביטוח לאלה ששילם זכאי ַלֲהָׁשַבת סכומים היהישיקבל ממוסד הדת, ברק

ְּבֶיֶתר.לאומי

.גתשובה 


