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 8012 מרץ - תרון מבחן חשבי שכר בכיריםפ

 לשכת רואי חשבון
 

 

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

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

ֶהם ַעל ִפי נתוני השאלה  .לָּ

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

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

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

 
 

 מס הכנסה

 
 
 

 .1מספר שאלה 

 

ַלל , הסלולר, טכנאי דגןשל  1/2017תלוש  ְרִכיִבים הבאים:את כָּ   הָּ
 ₪ 16,257 ................................................................................................ יסוד שכר

הּוַתרתשלום בשל   ₪  138 ........................ כהוצאהלעובד  רכישת ספרות מקצועית שֶׁ
 ₪ 456 ......................................................................................    שווי לינה בארץ

 ₪ 2,284 .......... (בחוק הביטוח הלאומי למשרתים במילואים גמוליםתלפי פרק תגמולי מילואים )

 ?ס"( בתלוש זהְלמַ  ְּברּוטֹו)"שכר מס  ַתְשלּום ֶרְךֹוְלצשל דגן  ומהו שכר
 ₪ 19,135 .א 

 ₪ 18,997 .ב
 ₪  16,713 .ג

 ₪ 18,541 .ד

 פתרון 

 )רישא(. 17(, 2)2, 1ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 (.ומשכר עבודהתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת 

 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

ה" היא: "ִהְשַתְכרּות או ריווח מעבודה; כל 2)2לפי סעיף  ַסת ֲעבֹודָּ ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהְכנָּ
ה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו,  ה או ְקצּובָּ אָּ טֹוַבת ֲהנָּ

ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצ ועית ְלַרבֹות תשלומים ְבשֶׁ
מּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או  אָּ או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים כָּ

ֵבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵבין  -ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
תֹו; " ִרין או ַבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹובָּ  שניתנו לעובד ְבֵמישָּ

. כלומר, הוא לא נכלל כהוצאה דגןהותר ל₪,  138, בסך ספרות מקצועיתם בשל רכישת התשלו
 בהכנסתו לצורך תשלום מס.

ְך ַתְשלּום מס בתלוש  דגןהכנסתו החייבת של   - 1/2017ְלצֹורֶׁ

  יסודשכר  257,16 +שווי לינה בארץ  456+  תגמולי מילואים 2,284 =  ₪ 997,18

   .בתשובה 



2 

 

 2017שנת המס  - 3.2018פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

  

 ְבִציֵמרסוף שבוע זוגי  -(, מתנה ממעסיקו מכונאי מטוסיםלרגל נישואיו, קיבל דגן ) ,11/2017-ב .2שאלה מספר 
לא היתה זו המתנה הראשונה שקיבל ממעסיקו בשנת ₪.  537 -בגליל. שווי המתנה ועלותה 

(, קיבל מהמעסיק במתנה שובר חג האהבה במסורת היהודית, לרגל ט"ו באב )8/2017-. ב2017
 ₪.  179דרכים לאושר", שערכו ועלותו  -"זוגיות  בנושאלהרצאה 

במטרה להתקדם לתפקידים בכירים יותר בעתיד, דגן לומד לתואר אקדמי ראשון בהנדסת 
, שילם שנחתם בין הצדדיםהסכם העבודה מ, כמתחייב (11/2017) חודשהבאותו מכונות. 
 האמור. אקדמיהלתואר  ו של דגןקדמי, ִהְשַתְתפּותֹו במימון לימודיאהלמוסד ₪  358 המעסיק

 11/2017-המתנה שקיבל ב, לצורך חישוב מס, בשל דגןשל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
 ובשל ההשתתפות במימון לימודיו בחודש זה?

 ₪  327 .א 
 ₪ 685 .ב
 ₪  864 .ג

 ₪ 895 .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

 

 ב

 

 

 

 

ה" היא:2)2לפי סעיף  ַסת ֲעבֹודָּ  ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהְכנָּ

שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו  קצובההשתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או  "
ל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת  לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרבֹות תשלומים ְבשֶׁ

מּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ספרות מקצועית  אָּ או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים כָּ
ֵבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵבין  -ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
 " שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו;

 עמי:פ-מתנה לרגל אירוע אישי חד

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

 לא עלה על התקרה.

המתנה שקיבל דגן לרגל נישואיו )סוף שבוע זוגי בצימר בגליל( היתה המתנה הראשונה שקיבל 
על הסכום שנקבע בתקנה ₪  327-עולה ב₪(  537)סכום זה , לרגל אירוע אישי. 2017ממעסיקו בשנת 

    (.2017-בשנה )נכון ל₪  210 -( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( 4)2

 (327 ₪  =210 - 537 ) 

 :אקדמי לימוד לתוארההשתתפות המעסיק בשכר 

הוצאות לימודים, לרבות "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל , (15)32לפי ס' 
הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה 

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

 יש לזקוף לשכרו., ₪ 358השתתפות המעסיק בשכר הלימוד של דגן, סך לפיכך, את 
דגן לומד לתואר העובדה ש( לפקודה, 15)32לבד מאי התרת ההוצאה ללימודי תואר אקדמי, לפי ס'  הרחבת ההסבר:

על כך שהלימודים לא נועדו  מעידה ,להתקדם לתפקידים בכירים יותר בעתידהאקדמי האמור במטרה 
 בשוק העבודה. ותמידי שלא היה קיים ל יתרון דגןל מקנההאמור  לשמור על הקיים. התואר האקדמי

 

, לרגל שקיבל הבשל המתנ₪,  685יש לזקוף סך של  2017/11-לשכרו של דגן במכל האמור לעיל נובע כי 
 .בחודש זה במימון לימודיו המעסיק ובשל השתתפות נישואיו,

      ( 685  =358  +327) 

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

 .1, קוד דגם: 870, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2014: הרכבם שנת רישו

לההוצאה החודשית  שיחות בסך ₪,  15.30מתכנית בסיס בסך  הורכבה ,1/2017-ב, הרט"ן ְבשֶׁ
ל הרט"ן נאוה לפי הסכם העבודה של₪.  10.20ומע"מ בסך ₪  44.70 ה החודשית ְבשֶׁ אָּ , אם ַההֹוצָּ

 ₪. 55משלמת את ההפרש מעל היא ₪,  55-גבוהה מ

 ? , בשל הרכב הצמוד ובשל הרט"ן1/2017שיש ִלְזקֹוף לשכרה של נאוה בתלוש  שוויהמהו 

 ₪ 4,615.10 .א 
 ₪  4,229.90 .ב

 ₪ 5,607.50 .ג
 ₪ 4,599.90 .ד

 פתרון 

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

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

 הכנסה.הנחיות מס 

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

של  ה, שיזקף לשכר1, קוד דגם 870, קוד תוצר: 1, סוג: 2014שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 
 .₪ 580,4  -  2017/1בחודש  נאוה

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

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

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

 15.30+  44.70+  10.20=  ₪ 70.20 ( :נלווים, השתתפות העובד וכדומה  

 min(  105;  70.20/  ₪2 = )  35.10 ₪: 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

 70.20 -₪55.00 =  15.20 :נאוהסכום ההוצאה החודשית ששילמה 

 max(  35.10 - 2015.;  0= )  ₪ 9019. :נאוהשל  71/201שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

 .בשל הרכב הצמוד ובשל הרט"ן, ₪ ,905994.ייזקף שווי בסך לשכרה של נאוה  -לסיכום 

 שווי השימוש ברכב צמוד 4,580+ שווי השימוש ברט"ן  ₪19.90 =  4,599.90

 .דתשובה 
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, 4/12/2000, 7/1/1999(, ילידי: בחזקתם) ילדים 4(. לזוג 46-בן ה) דגן, נשואה ל42, עובדת בת נאוה .4שאלה מספר 
נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית . נאוה בחרה ש3/2/2017-ו 1/9/2012

ּהבעד   שלאחר השנה בה הוא נולד.תובא בחשבון בשנת המס הצעיר,  ַיְלדָּ

 ?2017בשנת המס  יובאו בחשבון בחישוב המס של נאוהכמה נקודות זיכוי 

 נ"ז 7.25 .א 

 נ"ז 8.25 .ב
 נ"ז 6.75 .ג

 נ"ז 6.25 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 שנים )"ילד בשנת בגרותו"(. 18מלאו לו  2017. בשנת המס 7/1/1999הילד הבכור יליד 
 שנים. 17מלאו לו  2017המס . בשנת 4/12/2000הילד השני יליד 

 שנים.  5מלאו לו  2017. בשנת המס 1/9/2012הילד השלישי יליד 
 הוא "ילד בשנת לידתו". 2017. בשנת המס 3/2/2017הילד הרביעי יליד 

א, ובנוסף וכנגד המס החל על 36נקודת זיכוי לפי סעיף  1/2-האשה תהא זכאית ל - (4)ג()66לפי ס' 
 לנקודות זיכוי בעד ילדיה כלהלן: -הכנסתה מיגיעה אישית 

נקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת ½ -נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו, ו 1½ )א(
 בגרותו;

, תהיה 2018או  2017על אף האמור בפסקת משנה )א(, היתה שנת לידתו של ילד באחת מהשנים  (1)א
נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית כאמור באותה זכאית אמו לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך 

 פסקה, בשנת הלידה, תובא בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה;
נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס  )ב(

 שקדמה לשנת בגרותו;
 (;3)ב()40ם בסעיף כהגדרת -לענין זה, "שנת לידה" ו"שנת בגרות" 

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

ּהבעד נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית נאוה בחרה ש תובא הצעיר,  ַיְלדָּ
 .2018מר לשנת המס ולכשלאחר השנה בה הוא נולד, בשנת המס בחשבון 

 : 2017יובאו בחשבון בחישוב המס של נאוה בשנת המס שזיכוי הנקודות 

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

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

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

 ( לפקודה:4)ג()66נ"ז לפי ס' 

 בשנת  מילדיה כל אחד   בעד  זיכוי  נקודת½ 
 נ"ז 0.5×  ילד בשנת בגרותו 1נ"ז  =    0.50 ..................... [לפקודה (()א4)ג()66סעיף ] בגרותו

 בשנת המס החל  כל אחד מילדיה   ז בעד"נ 1
 שקדמה לשנת המס   שלאחר שנת לידתו ועד

 נ"ז 1 × ילדים 2נ''ז  =    2.00 ............ [לפקודה (()ב4)ג()66סעיף ] לשנת בגרותו 

נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי  1½
ב(, בעד כל אחד מילדיה החל ()4)ג()66ס' 

   בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת
 (()ג4)ג()66סעיף ] שנים 5  לו  מלאו  שבה   המס 

 נ"ז 1.5 × ילד 1נ"ז  =    1.50 ........................ [ ...........................לפקודה 

 אחד מילדיה בשנתנקודות זיכוי בעד כל  1½
 ,  לפי2017בשנת המס  נ"ז  ½,  מתוכן לידתו

 נ"ז( 1.5) 0.5 × ילד בשנת לידתו 1=    נ"ז  0.50 ...... [לפקודה (()ג4)ג()66סעיף  בחירתה של נאוה ]

 נ"ז 7.25 .....................................   סה"כ נקודות זיכוי

 .אתשובה 
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 19מלאו לו  2017שבשנת נאוה, נשואה ואם לילד  .5שאלה מספר 
לעבוד אצל דגן,  1/1/17-שנים, התחילה ב
שמסרה לדגן,  101-בטופס ה ב"משכורת חלקית".

בפרטים על הכנסות אחרות, סימנה שיש לה הכנסות 
 ְלַמֵעט( מסוג "משכורת חלקית". ראו משמאלאחרות )

סימון זה, לא סימנה דבר נוסף בחלק הנוגע לפרטים 
 על הכנסות נוספות.

בגין שכר זה,  ₪. 19,355 -דגן  אצל 1/2017-שכרה ב
למרכיב תגמולי המעביד  6.5%דגן הפריש עבורה 

משכרה  6%בקופת גמל לקיצבה. נאוה הפרישה 
 למרכיב תגמולי העובד באותה קופה.

מפקיד  תיאום מס אישוראם נאוה לא מסרה לדגן 
ממנה בתלוש לנכות , כמה מס הכנסה עליו שומה

1/2017? 

 ₪ 3,641 .א 
 ₪ 9,688 .ב
 ₪ 10,234 .ג
 ₪ 9,097 .ד

 פתרון  

 )א(.5, תק' 1תק'  - תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( סעיפים רלוונטיים

 .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

 , הנחיות מס הכנסה.101טופס 

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

את הסעיף העוסק בפרטים על , 101-בטופס ה ה כנדרש,מילאלא  לפי נתוני השאלה, נאוה
 .הכנסות אחרות

)א( לתקנות מס 5, לפי תקנה אישור תיאום מס מפקיד השומהלאחר שלא המציאה למעבידה 
סה, דגן מנוע מלנכות מס לפי לוח הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( ולפי הנחיות מס הכנ

 לפי התקנות מכל תשלומיו. מרביהניכויים ועליו לנכות מס 

ולנכות מס תו לקופת הגמל לקיצבה הפרש ךאת ס ה של נאוהלצרף למשכורתכלומר, על דגן 
 .לפי התקנות ַהְמַרִּביבשיעור 

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

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

 ₪ 19,355.00 .................. של נאוה 1/2017משכורת 

 19,355×  %6.5=  ₪ 1,258.08 .......... לקיצבה  ת המעבידסכום הפרש

 ₪ 20,613.08 ....................................... ברוטו למס

 80.613,02×  47%( = מעוגל) ₪ 9,688 ...... תְלִפי התקנות, שיש ְלַנכֹו ְמַרִבימס 

 .בתשובה 
  

x 
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  :ַהְפִנים ְמַעֵצבשל דגן,  1/2017תלוש  ְרִכיֵבילהלן  .6שאלה מספר 

 ₪   13,398 ................................................................................................. . שכר יסוד1
 ₪ 1,246 ................ ]משתלם בכל חודש בו דגן עובד בשעות נוספות[ שעות נוספותגמול  .2
 ₪ 349 ............................................................................................. . החזקת רכב3
 ₪ 897 ......................... נכללת כמרכיב לפנסיה[תוספת קבועה שפרוייקטים ] תוספת. 4

 ְּבַעד(, חלק מעביד בלבדאותו רשאי המעביד לשלם לקרן השתלמות ֲעבּור דגן ) ַהְמַרִּבימהו הסכום 
ֵקף ְּבִלי, 1/2017שכר   [כדין לאותה קופה ופריש את חלקמ דגןלמען הסר ספק,  ]שווי לשכרו?  ֶשִּיזָּ

 ₪ 1,072.13 .א 
 ₪ 1,098.30 .ב
 ₪ 1,178.40 .ג
 ₪  1,004.85 .ד

 פתרון  

 )ה(.3ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

  -)ה( לפקודה 3לפי ס' 

סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי  " 
הסכם קיבוצי(, ולגבי עובד שאין  -, )להלן 1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק  -הסכם קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה  8.4%-מים, אך לא יותר משלו ותנאי העבודה שלו דו

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

 -כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 

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

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

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

לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות  הנכללת כמרכיב לפנסיה
נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר 
הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע 

 מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

יכלל במשכורת שנכללת כמרכיב לפנסיה, ת", שהיא תוספת קבועה פרוייקטיםיכך, "תוספת לפ
 הקובעת לקה"ל.

תשלום "החזקת רכב", שניתן לדגן לכיסוי רכיב הבמשכורת הקובעת לקה"ל אין לכלול את 
שעות נוספות" שקיבל. כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת גמול " רכיב השכר הוצאותיו, ואת

 ₪. 15,712ל לקה"ל ע
 

 של דגן: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min[  תקרת משכורת לקה"ל 15,712( ; שכר יסוד  13,398+ פרוייקטיםתוספת  ₪897 = ] )  14,295

 משכורת קובעת 295,14×  %7.5=  ₪ ,13.0721   של דגן: מהמשכורת הקובעת %7.5

 .אתשובה 
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 לשנה. 1.50%נאוה קיבלה הלוואה ממעסיקה. ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית של  .7שאלה מספר 

ה, הוא 9/2017בחודש  יתרת הקרן המוסכמת בתקופת זקיפה, )" ההלוואה יתרת, עומדת תקופת ַהְזִקיפָּ
 [.31/12/2017-למען הסר ספק, קרן ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב] .       ₪ 62,784על  "(לפי תנאי ההלוואה

בתקופת  0.1%-אם המדד עלה בו לשנה 3.41%)ט( לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
ההלוואה  בגיןשל נאוה,  ההריבית שיש ִלְזקֹוף לשכרמהו סכום שווי (, 9/2017חודש הזקיפה )

 (התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם) (?9/2017בתקופה זו )

 ₪ 37.15 .א 
 ₪ 35.78 .ב
 ₪ 98.56 .ג
 ₪ 39.06 .ד

 פתרון 

 )ט( לפקודת מס הכנסה3ס'  סעיפים רלוונטיים

 תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 

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

שיעור " - 2017( 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

שנצבר לחובת  הפרש הריבית יהא ההפרש שבין סכום הריבית" - הנ"ל לתקנות 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 

רק שיעור עליית  )ט( שחל עליו3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
 שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,680<  יתרת ההלוואה 62,784.                             המדד

 

 .30 - 9/2017מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

 הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

 ₪ 62,784×  3.41%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  ₪365 =  175.97

 :בתקופת הזקיפה , לפי תנאי ההלוואה,על יתרת הקרן המוסכמת נאוהשנצברה לחובת ריבית ה

 ₪ 62,784 × [ריבית 1.50% × ימים בתקופת הזקיפה 30 / 365 + שיעור עלית המדד 0.1% ] = ₪ 140.19

 

הריבית שנצברה לחובת נאוה על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה 
 ₪(. 175.97קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות )₪(,  140.19)

 מינימום על פי התקנות 175.97>  ריבית שנצברה לחובת נאוה לפי תנאי ההלוואה 140.19

 בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 78.35של נאוה שווי ריבית בסך של  הלפיכך, יזקף לשכר

 התקנות לפיריבית נדרשת  97.175 - הריבית לפי תנאי ההלוואהסכום  19.140=  הפרש הריבית ₪ 78.35

 

 .בתשובה 
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ה  התחיל 1/5/2017-, ב19/4/17-ב מעבודתו, פרש 2/4/1950יליד גבר בריא, , דגן .8שאלה מספר  לקבל ִקְצבָּ
לא  שדגןַין ּוְיצ לשעבר. ומעביד ו, אשר ערך עבוררן פנסיה מקיפהמק₪  9,725בסך של  חודשית

בכל פעם שפרש הודיע לפקיד השומה על רצונו להמשיך ולהשאיר ו )קיבל כל מענקי פרישה בגין שנות עבודת
תּומן, לא קיבל "קצבה (. כמו כלמטרת תשלום קיצבה רן הפנסיהבק וסכומים העומדים לזכותאת ה רֶׁ  ".כֶׁ

 ? (סכום מעוגל) 7201בשנת  דגןשל  הקצבה החייבת במסמהי 

 ₪  77,800 .א 
 ₪  45,029 .ב

 ₪ 48,707 .ג
 ₪ 38,122 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 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%בכל מקום, במקום " - 2024עד  2020לגבי שנות המס ( 3) 
 א)א( לפקודה:9ְלִפי ס' 

 שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת;סך כל הקצבאות  -"קצבה מזכה" 
 שקלים חדשים; 8,360 -"תקרת הקצבה המזכה" 

 א)ב( לפקודה:9ְלִפי ס' 
, 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' 

עבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים הקבועים לכך הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מ " 
 -ובכפוף להוראות פרק ד'  לגבר 67על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 

 " גיל הפרישה(. -לאישה )בחוק זה  62גיל 

 פרישה. , הוא גיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל67הגיע לגיל  2/4/2017-. ב2/4/1950דגן יליד 

 סך כל הקצבאות שערן מקבל 9,725 - קיצבה מוכרת ₪0 =  9,725                   :דגןהקצבה המזכה של 

 תקרת הקצבה המזכה 8,360×  ₪49% =  4,096.40      :              דגןהפטור על הקצבה המזכה של 

 הפטור 4,096.40=<  דגןהקצבה המזכה של  9,725

 :דגןהקצבה החייבת במס של 

 קצבה מזכה 9,725.00 - הפטור על הקצבה המזכה 4,096.40=  ₪ 5,628.60

 : 2017בשנת  דגןהקיצבה החייבת במס של 

 קצבה חייבת במס 60.628,5×  חודשי קצבה בשנת המס 8=  80.028,45=   )סכום מעוגל(  ₪ 029,45

 תשובה ב.
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אצל מעסיקו.  4/5/2017-, התחיל לעבוד בהלו שנ המלא 2017, נשוי + ילד שבשנת המס 27דגן, בן  .9שאלה מספר 
ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של  .עם תחילת עבודתו מסר למעסיק אישור ֵתאּום ַמס מפקיד שומה

ה ֵיש ְלַנכֹות מס בשיעור ַהְמ 43%יש ְלַנכֹות מס בשיעור ₪  48,528 ר לסכום זֶׁ המעסיק ַרִבי. . ֵמֵעבֶׁ
 היה כלהלן: 11/2017-שכרו של דגן בחודשים שקדמו ל ניכה מס, כמתחייב, על  פי האישור.

 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 6/2017 5/2017 חודש
 ₪ 9,217 ₪ 6,393 ₪ 8,234 ₪ 7,452 ₪ 6,785 ₪ 6,547 שכר

 כמה מס הכנסה יש לנכות ממנו בתלוש זה?₪,  8,376הוא  11/2017-אם שכרו של דגן ב

 ₪ 2,867 .א 
 ₪ 3,964 .ב
 ₪ 3,781 .ג
 ₪ 3,602 .ד

 פתרון 

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

 .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

פקיד השומה רשאי להורות " -( תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 10לפי תקנה 
שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול 

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

 ".חייב לקיים כל הוראה כאמור

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

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

          :11/2017עד  5/2017בחודשים  דגןשכר ִמְצַטֵבר של 

004,53 = ₪ 8,376 + 9,217  +6,393  +8,234  +7,452  +6,785  +6,547  

 ְלִפי אישור תיאום המס: 11/2017עד  5/2017-מס ִמְצַטֵבר שיש ְלַנכֹות בגין שכר מ

 48,528×  43%( +  53,004 - 48,528× )  השיעור המרבי 47%( = מעוגל)₪  22,971

          :10/2017עד  5/2017בחודשים  דגןשכר ִמְצַטֵבר של 

628,44 = ₪ 9,217  +6,393  +8,234  +7,452  +6,785  +6,547  

          (:מעוגל, לפי אישור תיאום המס )10/2017עד  5/2017מס ִמְצַטֵבר שנוכה  בחודשים 

19,190  = ₪%43 × 628,44 ₪  

 - תאום המס על פי, 11/2017, בתלוש מדגןשינוכה סכום המס 

 מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס מס 971,22 -מס שנוכה מהשכר  190,19=  ₪ 3,781

 .גתשובה 
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נכות רפואית של  להעקב מחלה, נקבעה . שנים 8, זה כרמיאל תושבת קבועה בישוב אנאוה הי .10שאלה מספר 
כולה  ,₪ 199,107היתה  2017 בשנת ההכנסת. 28/2/2018ועד  1/6/2017-לתקופה שמ 100%

 . (ממשכורתה אצל מעסיקה היחיד) מיגיעה אישית

סכום הזיכוי למען הסר ספק, ] ? )סכום מעוגל( 2017בשנת  ת נאוהזכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 [.בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי תחייב שנאוהלה על סכום המס ועהאמור לא 

 ₪ 8,847 .א 
 ₪ 9,240 .ב
 ₪ 3,513 .ג
 ₪ 5,766 .ד

 פתרון 

 11ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

ה ,2017, בשנת המס כרמיאלבישוב תושבות קבע  על הכנסה חייבת מיגיעה  7%הנחה של  ַמְקנָּ
 .לשנה₪  132,000אישית עד לתקרה של 

 הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
( 5)9לפי ס'  ,של נאוההכנסתה הפטורה ממס כלומר, היא לא כוללת את ". ממנה לפי כל דין

 לפקודה.

 - 2017מיגיעה אישית בשנת המס  נאוההחייבת של  ההכנסת
ממס "הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שנקבעה לו  ()א( לפקודה, פטורה5)9ְלִפי סעיף 
לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה  90%, או נכות של 100%נכות של 

לפחות,  100%של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
 כמפורט להלן:

שקלים  606,000הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365של  נקבעה נכות כאמור לתקופה (1)
 חדשים;

 72,720הכנסה עד לסכום של  -ימים  364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין  (2)
 שקלים חדשים;"

 .ימים 364ימים לבין  185בין  ימים, כלומר, 273של  נקבעה נכות לתקופה נאוהל

 יוני 30+  יולי 31+  אוג' 31+  ספט' 30+  'אוק 31+  'נוב 30+  'דצמ 31+  ינו' 31+  פבר' 28=  273

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

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

 30+31+31+30+31+30+31=  214 -שלגביהם נקבעה הנכות  2017מספר הימים בשנת 

בשנת המס הוא כיחס תקופת  הבשנת המס שיחסו לכלל הכנסת ה של נאוהחלק מהכנסת
 ההכנסה בשנת המס  199,107×  יחס תקופת הנכות  214/  ₪365 =  116,737  : הנכות

 השוואת הסכום לתקרה:
 ;"שקלים חדשים 72,720עד לסכום של "... 
ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום הפטור בשתי שנות "...

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

 min[  (2הסכום הנקוב בפסקת משנה )א() 72,720;  116,737= )  ₪ 72,720

 -( לפקודה 5)9, לפי ס' 2017בשנת המס , נאוהשל  מיגיעה אישית חייבתההכנסה ה

 126,387 ₪ = 72,720 הכנסה פטורה לפי ס' 9)5( לפקודה - 199,107 הכנסה מיגיעה אישית 

 .2017שנת המס בכל  כרמיאלנאוה היתה תושבת קבועה בישוב 

 - )מעוגל( 2017בשנת  תזכאיהיא זיכוי "תושב ישוב" לו 

 Min(  הכנסה 126,387;  תקרה 132,000× )  שיעור ההנחה %7=  ₪ 8,847

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

 .א תשובה
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ימים.  7עבד  7/2017-" אצל נאוה, מעסיקתו. בעובד יומי, הוא "15, נשוי ואב לילד בן 47דגן, בן  .11שאלה מספר 
 ₪. 1,156 -שכרו בעד כל יום עבודה 

תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר תוספת ב' ללפי ] אם משכרו של דגן יש לנכות מס לפי לוח יומי
, אחרי ניכוי ימים אלו 7)"נטו לתשלום"( בגין  ול על נאוה לשלםמהו שכר ה"נטו" ש[, עבודה(

 (התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות)מס הכנסה? 

 ₪  6,279 .א 

 ₪ 6,097 .ב
 ₪ 6,143 .ג
 ₪ 6,380 .ד

 פתרון 

 ב.212, 121)ג(, 66, 36, 34ס'  -הכנסה פקודת מס  סעיפים רלוונטיים

 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 בדרך המפורטת להלן: חושבשל דגן יעבודה בעד כל עבודת יום ההמס שיש לנכותו משכר 

 ₪ 1,156×  ₪300 =  346,800 : 300-וכפל בישכר העבודה בעד יום 

 :ב לפקודה121-ו 121חושב המס לפי הוראות סעיפים יתקבל מהמכפלה, שהעל הסכום 

 (₪ 238,800המס המצטבר עד שכר )₪  45,717.60( + 346,800 - 238,800× ) ₪35%= 83,517.60

 אין. -( ₪ 640,000על כל שקל מעל  3%מס נוסף בסך ב לפקודה )121מס לפי ס' 

 דגן:מהמס שחושב כאמור תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות ל

 2.00 ........................................... תושב ישראל

 0.25 .................................................... נסיעות

 ₪ ₪5,805 =  2,580×    2.25 ................................... סה"כ נקודות זיכוי

 83,517.60 - ₪5,805 =  77,712.60 המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי:   

והמנה תנוכה משכר העבודה בעד  300-לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק בהמס המתקבל 
 77,712.60/  ₪300 =  259.04 :   כל עבודת יום

אגורות יראוהו כשקל חדש  49כל שבר של שקל חדש משכר עבודה או מן המס העולה על 
עבודה . כלומר, משכר האגורות לא יובא בחשבון 49אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה על 

 ₪. 259של דגן בעד כל עבודת יום ינוכה מס הכנסה בסך 

 :, אחרי ניכוי מס הכנסההימים 7 )"נטו לתשלום"( בגין דגןל על נאוה לשלםשכר ה"נטו" ש

2796, ₪  =7 ( ×259 - 1561,) 

 .אתשובה 
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לדגן הוא עובד יצור  .12שאלה מספר  ת עבודה במשמרות לענין תעשיה, ְבִמְפעָּ מעסיקו ) לפקודה 10 ס' בו ִמְתַקיֶׁמֶׁ
 , הורכבה מהסכומים הבאים:2017 בשנת המסהכוללת ממשכורת,  והכנסת(. היחיד

 ₪ 43,074 ........................................ עבודה במשמרת הראשונה. 1
 ₪ 39,162 ............................................ השניהעבודה במשמרת  .2
 ₪ 35,240 ........................................ השלישיתעבודה במשמרת  .3
 ₪ 10,179 ................................................  ונסיעותכלכלה  שווי. 4
 ₪  207 ........................................................ . שווי מתנה לחג5

 10לפי ס'  ,2017בשנת  מעבודה במשמרות של דגן ְּבֶשל הכנסתו, ממס הזיכוי מהו סכום
 לפקודה ולפי התקנות הנוגעות לענין?

 ₪  11,100 .א 

 ₪  11,160 .ב

 ₪  11,007 .ג

 ₪  11,038 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

רֹות:  זיכוי ִמְשמָּ

 43,074+39,162+35,240+10,179+207 ₪ =  127,862 : 2017-הכנסה כוללת של דגן ממשכורת ב

  ₪  126,840 לפקודה: 10התקרה ְלִפי ס' סכום 

 ₪    1,022 :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

רֹות שניה ושלישית:  39,162+  35,240=  ₪  74,402 שכר ִמְשמָּ

רֹות המזכה בהטבת מס:  74,402 - ₪1,022 =   73,380 שכר ִמְשמָּ

 73,380×  ₪15% =  11,007 (: סכום מעוגלהטבת המס )

רֹות בתעשייהזיכוי ְמַר   בשנה₪   11,007 :ִבי ְבִגין שכר ִמְשמָּ

 min(  11,007;  תקרה 11,100= )  ₪  11,007 :הזיכוי המרביבדיקה מול 

 .גתשובה 
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 ₪ 318בסך  דמי נסיעות ,(ברוטו)₪  8,193משכורת בסך  כלל, 28ן ב, רווק דגןשל  1/2017תלוש  .13שאלה מספר 
 (.הכלכלה שוויאת ו דמי הנסיעותאת המעסיק מגלם ) נטו₪  524בסך  כלכלהושווי  נטו

התעלמו מדמי ) )"שכר ברוטו למס"(? 1/2017-לצורך חישוב מס ב דגןשל  ושכרסך כל מהו 
 (ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪ 9,138 .א 
 ₪  9,246 .ב
 ₪  9,054 .ג

 ₪  9,191 .ד

 פתרון 

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

 ()ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 ₪. 8,193 -(, ללא הסכום שיש לגלם "ברוטו למס") דגןשל  השכר

 .דמי נסיעות 318+  כלכלהשווי  524=  ₪ 842   -הסכום שיש לגלם 

  :, לפי נתוני השאלהדגןזיכויים אישיים, שיובאו בחשבון בחישוב המס של 

 2.00 ...... נ.ז. תושב ישראל

 25.0 .............. נסיעותנ.ז. 

 ₪ ₪483.75 =  215×   2.25 ... סה"כ נקודות זיכוי

(. כלומר, 10%מדרגת מס )₪  622בחודש הוא ₪  6,220לפי טבלאות המס, המס ְבִגין משכורת של 
 .הכלכלהובגילום שווי  דמי הנסיעותניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

 .14%במדרגת מס שולי  דגן תנמצא 8,193בשכר 

  8,193+  842( /  1 - 14%= )  9,172.07 >  14%"גבול" מדרגת המס  8,920

 הנוכחית.בגילום אנו חורגים ממדרגת המס  -מסקנה 

 ( 920,8 - 8,193) =  ₪ 00727., נותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

 ₪. 101.78  - 14%ומס בשיעור ₪,  625.22 -"נטו"  86%-ל ִמְתַפְצִלים₪  727.00

  842.00 - ₪625.22 =  216.78יתרה שנותרה לגילום: 

  .20% -מדרגת המס לגילום היתרה 

 78.216 ( / 1 - %20= )   ₪ 270.98 גילום היתרה:   

 727.00+  270.98=  ₪  997.98 כשהוא מגולם:₪  842הסכום  

 8,193.00+  997.98=  9,190.98<   20%"גבול" מדרגת מס  14,320

   ₪ 191,9:  (מעוגל) /20171- לצורך חישוב מס ב דגןשל  השכר

 .דתשובה 
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בסך  עמלה חודשית₪,  36,745יסוד בסך  ממשכורת, הורכב 34של דגן, רווק בן  1/2017תלוש  .14שאלה מספר 
 ₪.  823 בסך החזקת רכבושווי ₪  18,672

שכרו ) בתלוש זה₪  1,440 דגן( שילם "חלק העובד") בקופת גמל לקצבהלמרכיב תגמולי העובד 
ד. (₪ 24,000 -המבוטח  גֶׁ  א לפקודה.45לפי ס' ₪,  210.70תשלום זה, הוא זכאי לזיכוי ממס בסך  ְכנֶׁ

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

 (לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  35,792 .א 

 ₪ 37,716 .ב
 ₪ 36,363 .ג
 ₪  36,276 .ד

 פתרון 

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

 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 משכורת  36,745+  עמלה 18,672+  החזקת רכבשווי  823 ₪ = 56,240למס" של דגן:  ְברּוטֹושכר "

 חישוב המס:

 לפקודה: 121מס לפי ס'   

 ₪ 41,410מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך ₪  11,338.30 + ( 56,240 - 41,410)  × %47 = ₪ 18,308.40
 (:₪ 53,330על כל שקל מעל  3%נוסף בסך מס ב לפקודה )121מס לפי ס'  

87.30 ₪ = %3  ( ×53,330 - 56,240 ) 

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

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

 נ"ז 25.0 .......................................................נסיעות 

 ₪  483.75 ₪ =  215×  נ"ז 2.25 ......................................  סה"כ נקודות זיכוי

 ₪ 70.210 ....................................................... א לפקודה45זיכוי ממס לפי ס' 

  ₪ 45.694 ................................................................... סה"כ זיכויים אישיים

  הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 

 המס שחושב(   18,308.40+  87.30)  - זיכויים אישיים ₪694.45 =  17,701.25

 

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

". המס שהתקבל לאחר הפחתת הזיכויים אגורות לא יובא בחשבון 49חדש שאינו עולה על 
 .₪ 17,701 -האישיים הוא סכום "עגול", ללא אגורות. כלומר, זהה למס שינוכה 

 של דגן, ללא זקיפות שווי:  1/2017תשלומים בתלוש 

  יסוד משכורת  36,745+  עמלה חודשית 18,672 ₪ = 55,417
 

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

 תשלומים ללא זקיפות שווי 417,55 -מס הכנסה  17,701 - קופת גמל לקצבה 1,440=  ₪ 276,36

 .דתשובה 
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 .15שאלה מספר 

 

 

ה נאוה  9/2017-ב וכל ְיֵמי  לאוסטריהיממות. הנסיעה  11, ע"י מעבידה, למשך לאוסטריהִנְשְלחָּ
ְכֵרִחִיים ְלִייצּור הכנסתו של המעביד.   ַהְשִהיָּה בה היו הֶׁ

חֹותההוצאות  הּוְצאּו בקשר לנסיעה  ַהמּוכָּ  לאוסטריה: שֶׁ
 [.653$ -$ ]מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה   899 -. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
 $. 2,046.00סה"כ  -$ לכל לינה  186.00לינות במלון, במחיר  11. הוצאות לינה: 2
 $. 1,067.00סה"כ  -באוסטריה  ְשִהיָּה$ לכל יום  97.00. הוצאות אחרות: 3
 $. 858סה"כ  -ום $ לי 78, במחיר ימים 11-רכב ל ְשִכיַרת. שכירת רכב באוסטריה: 4

ִשים למעבידה  המסמכיםכל  ואתנאוה הגישה את החשבון  ְחִזיר לה את כל ההוצאות וזההִנְדרָּ  .הֶׁ

למען הסר הנסיעה לחו"ל? ]  בשלמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של נאוה לצורך חישוב מס, 
 [ ַעל ִפי התקנותספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי 

 $ 406 .א 
 $ 204 .ב
 $ 615 .ג
 $ 369 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל  25%-אוסטריה נמצאת ברשימת המדינות בהן הוגדלו ב
 "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% -עסקים או במחלקה ראשונה  כרטיס טיסה במחלקת

 .$, לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה 899לפיכך, ההוצאה בסך 

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

הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות לינה  בנסיעה אשר ()ב( לתקנות מס 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  119×125%ְלַגֵבי לינה שעלותה עד  (1) 
-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% -דולר  119×125%-ְלַגֵבי לינה שעלותה גבוהה מ (2) 

 דולר ללינה; [ 119×125%
הוצאות  - 25%-ות אחרות" ב"הוצאות לינה מוכרות", במדינה בה ניתן להגדיל סכום הוצאות לינה ו"הוצא

 דולר ללינה, הנמוך ביניהם. 272×125%, או 7הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה 
 min(  התקרה$  272×  125%;  ההוצאה בפועל$  186× )  לינות ראשונות $7 =  1,302  

 max [ min ;%125×$119 (התקרה  272$×125%; ההוצאה 186$× )  75%]  × שאר הלינות $4 =  595
 $ $1,302 +  $595  =   1,897הלינות:   11סה"כ הסכום שיותר לניכוי ְבַעד  

 $ ( 2,046 -$  1,897) =     $ 149הוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי:   

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

 -25%-במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 76×125%-לא יותר מ -אם נדרשו הוצאות בשל לינה  (1)
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 128×125%-יותר מלא  -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה  (2)

 min( לכל יום שהיה כשנדרשו הוצאות לינה תקרה $76×  125% , ליום 'הוצ$  97× )  ימי שהיה $11 =  1,045

 $ ( 1,067 -$  1,045) =     $ 22שאינן מותרות בניכוי:   אחרותהוצאות 

הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר  ()ד( לתקנות מס2)2ְלִפי תקנה  :הוצאות שכירת רכב
 דולר ליום, לפי הנמוך: 60ל לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על "בשל הוצאות שכירת רכב בחו
 min(  התקרה$  60.00;  הוצאות השכירות בפועל$  78× )  ימים $11 =  660

 $ ( 858 -$  660) =    $ 198הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי:  

 ($ $149 +  $22 +  198= ) $ 369:  הסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של נאוה לצורך חישוב מס

 .דתשובה 
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 .16שאלה מספר 

 

(. לפי התקנות, מתי עליו לשלם א'יום ) 2/4/2017-של עובדיו שילם דגן ב 3/2017את משכורת 
 -העובדים, בעד משכורת זו?  העזרו בלוח השנה שלהלן את התשלומים לקופות הגמל של 

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

 

9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 
 ערב פסח 

 
  פסח

  
 

16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 
ערב שביעי 

 של פסח
שביעי של 

 פסח
     

 
 .15/4/2017-לא יאוחר מ .א 

 .13/4/2017-לא יאוחר מ .ב
 .10/4/2017-לא יאוחר מ .ג
 .12/4/2017-לא יאוחר מ .ד

 פתרון  

 .10תקנה  - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל( סעיפים רלוונטיים

 .20תקנה  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( 

 הפתרוןהסבר 

 

 ב

 

 

 

 

 תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )תשלומים לקופת גמל(:ל 10לפי תקנה 

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

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

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

 לתקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל(: 20לפי תקנה 

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

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

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

 .2/4/2017-של עובדיו שילם דגן ב 3/2017את משכורת 

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

  4יום עסקים  3יום עסקים  2יום עסקים  1יום עסקים  משכורת
 

 

9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 
 5יום עסקים 

 
 7יום עסקים  6יום עסקים  פסח ערב פסח

 
ימים  15

מתום חודש 
3/2017 

16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 
ערב שביעי 

 של פסח

שביעי של 
 פסח

  
 

   

 

 

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים 
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק  דגן.  לפיכך, תשלומיו של שלעיל 10הנקובים בתקנה 
 .(ה'יום ) 7201/4/13-לא יאוחר מ, כלומר, 7201/4/2ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

 .בתשובה 
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 .17שאלה מספר 

 

שבשנת המס ( בחזקתם וכלכלתם עליהםילדים ) 7(, ולהם 46 ןבעובד )זוגה -בןל אה, נשו45 בת, נאוה
נאוה , היחיד האצל מעסיק שנות עבודה 24, בתום 31/7/2017-ב. שנים 17עד  8מלאו להם  2017

, 7/2017לחודש  ההחודשית, לרבות משכורת החודש ששולמה ל ה. משכורתהתפטרה מעבודתה
א 161-בטופס ה₪.  12,983 -היתה קבועה  מּולָּ מענק  הל חּוַשב, 7/2017תשלום שכר  במועד שֶׁ

טּור ממס  פרישה ְלקֹו פָּ חֶׁ   .הכנסה במס חייב₪,  68,544סך  -(, וחלקו א( לפקודה7)9לפי ס' )שֶׁ

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

 ₪  16,080 .א 

 ₪ 5,121 .ב
 ₪  19,476 .ג

 ₪  19,040 .ד

 פתרון  

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

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

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

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

 ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

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

 ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

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

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

 החישוב:

    :נאוהנקודות הזיכוי שיובאו בחשבון בחישוב המס של 

 תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה  0.50+  ילדים 7=  9.75

 75.9×  215=  ₪ 25096,2.  -סכום נקודות הזיכוי 

 ₪ 983,12 - 7/2017, לחודש נאוהמשכורת החודש ששולמה ל

 68,544/  ₪12 =  5,712 הבלתי קבועה" )המענק החייב(:החלק השנים עשר מ"המשכורת 

 12,983+  ₪5,712 =  18,695 :מהמשכורת הבלתי קבועה 12-משכורת החודש + החלק ה

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

 ₪ 14,320מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,080+ (  18,695 - 14,320) ×  ₪31% =  3,436.25

 max(  25.436,3 - 096.25,2;  0= )  ₪ 00.1,340 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

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

 ₪ 8,920מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,000+ (  12,983 - 8,920) ×  ₪20% =  1,812.60

 max(  1,812.60 - 096.25,2;  0= )  ₪ 0 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 1,340 - ₪0 =  1,340  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק )"המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
 1,340×  12=   ₪ 080,16 קבועה"(:

 .אתשובה 
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כל חודש, לקופת גמל , בהעבור פרישמ המעסיקבחודש. ₪  45,200 -שכרה של נאוה קבוע  .18שאלה מספר 
 6.5%-למרכיב הפיצויים ו 6%, סך של חדשה מקיפה או קרן חדשה כלליתמסוג קרן  ,לקיצבה

 [.קופת גמל הלאות , כנדרש,הא את חלקיגם ה מתמשל נאוה] .מרכיב תגמולי המעבידל

ֵקףמהו השווי  בשל הפרשות  ,(2017תלושי שכר  12) 2017שנת  בכל , לצורך חישוב מס,נאוהל ֶשִּיזָּ
 ?(סכום מעוגל)קופת הגמל לקצבה תגמולי המעביד ב הפיצויים ולמרכיב ְלַמְרִכיבהמעסיק 

 ₪ 16,393 .א 
 ₪ 13,491 .ב
 ₪ 16,937 .ג
 ₪ 14,035 .ד

 פתרון 

 (.3)ה3ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 .19, 1ס'  -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( 

 .22ס'  - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל(
 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

מסוג קרן חדשה מקיפה או קרן חדשה כללית. היא  קופת הגמל לקיצבה, אליה הפריש המעביד,
 מסוג "קרן ותיקה". ֵאינָּּה כלומר, היא

 בקופ"ג לקיצבה: הפיצוייםחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב 
 45,200×  ₪6.0% =  2,712 -בקופת הגמל לקיצבה  הפיצוייםהפרשה חודשית למרכיב 

 ₪. 45,200רכב: שימוש ב שווילא ללא תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ול ,הכנסת עבודה
 min ( 200,45 ; תקרה 000,32 ) × %33338.3 = ₪ 67.666,2 < הפרשה בפועל למרכיב הפיצויים ₪ ,7002

 : (2017תלושי שכר  12) 2017 , בשנתלקיצבה מלגת הבקופ הפיצוייםלמרכיב  הפרשההזקיפה ְבִגין 
 max(  0;  2,712.00 - 2,666.67)  × 2017תלושי שכר  12 ₪  = 544

 חישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לקיצבה:
 45,200×  ₪6.5% =  2,938 -הפרשה חודשית למרכיב תגמולי המעביד בקופת הגמל לקיצבה 

 ₪. 45,200: רכבשימוש ב שוויללא  ,הכנסת עבודה
 min ( 200,45 ; תקרה 183,24 ) × 7.5% = ₪ 31,813.7 < הפרשה בפועל למרכיב תגמולי מעביד ₪ 2,938

 : (2017תלושי שכר  12) 2017, בשנת לקיצבה מלגת המעביד בקופה מולילמרכיב תג הפרשההזקיפה ְבִגין 
 max(  0;  2,938.00 - 1,813.73)  × 2017תלושי שכר  12 = (מעוגל) ₪ 13,491

ֵקףהשווי סה"כ  , בשל (2017תלושי שכר  12) 2017לנאוה, לצורך חישוב מס, בכל שנת  ֶשִּיזָּ
 : הפרשות המעסיק למרכיב הפיצויים ולמרכיב תגמולי המעביד בקופת הגמל לקצבה

 מרכיב הפיצוייםשווי  544+  מרכיב תגמולי מעבידשווי  13,491=   ₪ 14,035

 .דתשובה 
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 .19שאלה מספר 

 

. 31/1/17-שנים, ב"משכורת חודש" ובמשרה מלאה, עד שפוטרה ב 4נאוה  עבדה אצל מעסיקה 
ן"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה(,  ְלַרבֹותמשכורתה החודשית היתה קבועה )  :ִכְלַהּלָּ

 ₪ 7,169 ......................................................................................שכר משולב . 1
 ₪ 857 ............................ ]מותנה בעמידה ביעדי המחלקה[ מחלקתי שכר עידוד. 2
 ₪ 196 ................................................................................... החזקת טלפון. 3

החייב במס מהו החלק ₪,  59,384נאוה קיבלה ממעסיקה עמד על שהפרישה מענק אם סך 
לפקיד  שנאוה פנתה ַהִניחּוככל שהדבר דרוש,  -? א( לפקודה7)9פרישה זה, לפי ס' מענק של 

ִטית ְלַהֲעִניקֶשְּבַסְמכּותֹו  הגדלת פטור הקשיהשומה וב ל, אֹוטֹומָּ   בהתאם. והפטור הּוְגדָּ
 ₪  16,370 .א 

 ₪  10,584 .ב
 ₪  27,280 .ג

 ₪  11,228 .ד

 פתרון  

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

 הנחיות מס הכנסה.

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 א()א( לפקודה, פטור ממס:7)9לפי ס' 

עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת  -מענק הון שנתקבל עקב פרישה  (1) "
עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל 

השירות, בגובה השכר, בתנאי לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת 
 העבודה ובנסיבות הפרישה;

לכל שנת ₪  12,200בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על  (2) 
ל עבודה בחלק משנה;  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְבשֶׁ

הכנסת  - " לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, פירושהמשכורת" -לפי הנחיות מס הכנסה 
 ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד. למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיובודה ע

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

 .החזקת הטלפוןכלומר, ה"משכורת", לעניין חישוב הפטור, לא תכלול את 

     של חודש, לפי משכורת אחרונה:    משכורת 

 שכר משולב 7,169+ מחלקתי  שכר עידוד ₪857 =  8,026

ק הפטור ממס של מענק פרישה   הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללאשל נאוה, ַהֵחלֶׁ

 min[  min(  תקרה 12,200;  8,026× )  שנות עבודה 4; מענק ₪59,384 = ]  32,104

 [ פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להעניק.]      
 

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

 .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
 

ק הפטור ממס של מענק פרישה   הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כוללשל נאוה, ַהֵחלֶׁ

 min[  min( תקרה  12,200; 8,026×  150% ) × שנות עבודה 4; מענק 59,384= ]  ₪ 48,156

 

ק   הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: לאחרשל נאוה, מס של מענק פרישה ב החייבַהֵחלֶׁ

 מענק הפרישה 59,384 - חלק פטור ממס 48,156=  ₪ 11,228
 

 .דתשובה 
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, על פי היתר להעסקת עובד זר בענף בישראל ַכִדיןעובד זר המועסק הוא  , אזרח ירדן,דלאל .20שאלה מספר 
בכל חודש הוא מועסק . ירדןישראל למקום מגוריו ביֹוֵצא את עבודה הוא הבתום יום  הבניין.
 ₪. 7,260היה  (שעות עבודה 140עד הכנסתו ב) ושל 8/2017שכר שעות עבודה.  140

 ?דלאלמהו סכום "היטל העסקת עובד זר" שישולם ְּבִגין שכרו זה של 
 ₪  1,089 .א 

 ₪  726 .ב

 ₪  1,452 .ג

 ₪ 0 .ד

 פתרון 

חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  סעיפים רלוונטיים
 . 45, 44ס'  -( 2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

 )הגדרות(. 1ס'  -פקודת מס הכנסה 

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

התוכנית להבראת כלכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות לחוק  44ְלִפי ס' 
 - (2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

  -בפרק זה  )א(
( לפקודת מס הכנסה לרבות הכנסה כאמור שהופקה או שנצמחה באזור 2)2הכנסה לפי סעיף  -"הכנסה" 

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

כל המשלם הכנסה לעובד זר, או האחראי לתשלומה, לרבות מי שדינו לענין תשלום מסים כדין  -"מעסיק" 
 המדינה;

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

 , חל עליו;1994-)תיקוני חקיקה(, התשנ"ה

עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך  (2)
 כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;

 עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי; (3)
 א לפקודת מס הכנסה;75עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף  (4)
עובד זר שמשולמת לו, בעבור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או  (5)

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

 במשק, או הכנסה בסכום הגבוה מזה;
, או עבירות נלוות, השוהה 1977-א לחוק העונשין, התשל"ז203עובד זר שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף  (6)

 יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור;-אביב-במקלט לקרבנות סחר בתל
תנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שני (7)

הסכם חופשת עבודה(, והוא מועסק  –אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן )בחוק זה 
 בהתאם לתנאים שבהסכם:

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

, וכן 1952-לפי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב 5ה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/משקיע זר שקיבל אשר (8)
 לפי החוק האמור, ובני זוגם. 51עובד חיוני שקיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/

 לכל מונח בפרק זה תהיה המשמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, אלא אם כן נאמר במפורש אחרת. )ב(
 -מסך כל ההכנסה של עובד זר ששילם בשנת המס )בפרק זה  20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של  -לחוק האמור  )א(45לפי ס' 

ההיטל( ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף 
 .15% –הבניין  , ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף0% -החקלאות 

 ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר. -)ב( לחוק 45לפי ס' 

השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי ביטוח לפי סעיף  -"השכר הממוצע במשק" לפקודת מס הכנסה,  1לפי ס' 
 2017.   השכר הממוצע האמור, נכון לשנת המס לביטוח לאומי)ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, כפי שמפרסם המוסד 2
 בחודש.₪  9,673 -

זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, עובד "כ
ס'  אינו  "עובד זר" לעניין דלאל", בדרך כלל בתום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה

לכלת ישראל )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות לחוק התוכנית להבראת כ 44
 .ואין לשלם היטל עובד זר בשל העסקתלפיכך, (. 2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

 .דתשובה 
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 דיני עבודה
 
 
  

הנכון ביותר ִמֵּבין )בחר/י את המשפט חוק הנוגע לעניין? פי הלמה ייחשב ל"שעות עבודה",  .21שאלה מספר 
 המשפטים הבאים(

הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות  ְלַרּבֹותהזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה,  .א 
הפסקות לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם  ּוְלַרּבֹות לעובד להחלפת כוח ואויר

 .20 ס'הפסקות על פי מ חּוץ, לצרכיו
הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות מ חּוץ הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, .ב

, הפסקות לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיו, לעובד להחלפת כוח ואויר
 .20 ס'הפסקות על פי ו

הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות  ְלַרּבֹותהזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה,  .ג
שירותים, בהתאם הפסקות לשם שימוש בחדר  ּוְלַרּבֹותלעובד להחלפת כוח ואויר 

 .20 ס'הפסקות על פי ו, לצרכיו
הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות  ְלַרּבֹותהזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה,  .ד

, הפסקות לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיומ חּוץ, לעובד להחלפת כוח ואויר
 .20 ס'והפסקות על פי 

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, לרבות הפסקות קצרות  -"שעות עבודה" פירושו  -לחוק  1לפי ס' 
א)א(, חוץ מהפסקות על פי 20להחלפת כוח ואויר ולרבות הפסקות לפי סעיף  ומוסכמות הניתנות לעובד

 ".20סעיף 

עובד זכאי, במהלך יום עבודתו, להפסיק את עבודתו לשם שימוש בחדר שירותים, " -לחוק  א)א(20לפי ס' 
 ."בהתאם לצרכיו

 -לחוק שעות עבודה ומנוחה  20לפי ס' 

שעה לפחות, ובכלל זה ¾ -תופסק העבודה למנוחה ולסעודה לביום עבודה של שש שעות ולמעלה,  )א( "
תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, 

 ההפסקה היא של חצי שעה לפחות.

 הפסקה לפי סעיף קטן )א( לא תעלה על שלוש שעות. )ב( 

עה או יותר רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא בעת הפסקה לפי סעיף קטן )א( הנמשכת חצי ש )ג( 
עובד, אלא אם נוכחותו במקום העבודה היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת הציוד והשימוש 
בו, והעובד נדרש על ידי מעסיקו להישאר במקום העבודה, ובמקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק 

 " משעות העבודה.

 ומוסכמות קצרות הפסקות לרבות, העבודה לרשות העובד עומד שבו הזמן יחשב ל"שעות עבודה"כלומר, 
 חוץ, לצרכיו בהתאם, שירותים בחדר שימוש לשם הפסקות ולרבות ואויר כוח להחלפת לעובד הניתנות

 .20 ס' פי על מהפסקות

 .אתשובה 
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 4/6/17-. בימי עבודהעל בסיס לה  ִמְשַתֵּלם. שכרה 1/8/14-נאוה התחילה לעבוד אצל מעסיקה ב .22שאלה מספר 
ְנסּו לתוקף ְבתֹום תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק.ההמעסיק על פיטורי ההודיע ל ִיכָּ  , שֶׁ

, על כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
ֵתת המעסיק   לנאוה?לָּ

 ימים. 30 .א 

 ימים. 31 .ב

  ימים. 26 .ג
 ימים. 25 .ד

 פתרון 

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

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות:לחוק  1ְלִפי ס' 

  -בחוק זה 

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

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

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

 

ְך, נאוה היא "עובדשכרה של נאוה ִמְשַתֵּלם על בסיס ימי עבודה  בשכר".-. ְלִפיכָּ
 

 שנת עבודתה השנית. נאוה פוטרה במהלך
 

  -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

 עובד בשכר ַזַכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן: " 

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

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

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

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

חודשי עבודה בשנת עבודתה  10-, נאוה השלימה מעט יותר מ4/6/2017-במועד פיטוריה, ב
ימים, על  21( לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, נוסף על 3)4לישית. ְלִפי ס' הש

 .בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורההמעסיק לתת לה הודעה מוקדמת של יום אחד 
 

 .ימים 26 כלומר, על המעסיק לתת לנאוה הודעה מוקדמת של

                         [26  ( =2  /10  )int  +21 ] 

 
 .גתשובה 
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ה )נוסח משולב(  הצדדים עלשנים אצל מעסיקו.  6, עובד זה 32-דגן, בן ה .23שאלה מספר  בָּ אֹות ַצו ַהְרחָּ חלות הֹורָּ
הלפנסיה  שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח לאחר , מהיום הראשון לעבודתו )ודגן מבוטח ְלִפיו חֹובָּ

 לא ינוכו משכרו תשלומים שוטפים לקרן הפנסיהש(. לאחרונה פנה למעסיק וביקש בביטוח פנסיוני
 .(חלק העובד)

האם, בנסיבות האמורות, רשאי המעסיק לנכות משכרו של דגן את התשלומים השוטפים 
 (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים) לקרן הפנסיה )חלק העובד(?

 .יותר מרבע שכר העבודה האמוריםהתשלומים שלא ינוכה על חשבון  כן, ובלבד .א 
 .האמוריםלנכות משכרו של דגן את התשלומים המעסיק רשאי  .כן .ב
 .למעסיקו בכתב על התנגדותו לתשלומםדגן הודיע ובלבד שלא,  .ג
 אסור למעסיק לנכות משכרו של דגן את התשלומים האמורים.לא.  .ד

 פתרון 

 )א(.25, ס' 1ס'  -הגנת השכרחוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 

או ביטוח  קרן פנסיהקופת חולים, קופת תגמולים,  -"קופת גמל"  -לחוק הגנת השכר  1לפי ס' 
לפקודת  47או קרן או קופה כיוצא באלה שהעובד חבר בה, או קופת גמל כמשמעותה בסעיף 

או המעסיק בלבד חייבים לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו  שהמעסיק והעובדמס הכנסה 
, או מכוח חוזה עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעסיק שניתנה להם הסכמת קופת הרחבה

גמל כאמור שמטרתה ביטוח העובד ושאיריו שהעובד בלבד חייב לשלם לה מכוח  הגמל וכן קופת
לחוק פיצויי  14הסכם קיבוצי או צו הרחבה או תאגיד ששר העבודה אישר תשלום לו לענין סעיף 

 . 1963-תשכ"גפיטורים, 

 -)א( לחוק 25לפי ס' 

 :לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה "  

 או שמותר לנכותו על פי חיקוק; סכום שחובה לנכותו, (1)

 תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו; (2)

דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי  (3)
או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, והתשלומים הרגילים לועד 

 העובדים במפעל;

(, המיועדת למימון פעילות 3פי פסקה )-לנכותם על תוספת לדמי החבר שמותר א(3)
 מפלגתית, זולת אם הודיע העובד למעסיקו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת;

ארגוני לטובת הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים -דמי טיפול מקצועי ב(3)
, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד ...קיבוציים

יננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור; שר שא
העבודה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 
עובדים במדינה, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את מקסימום דמי 

 ארגוני שמותר לנכותם לפי פסקה זו;-הטיפול המקצועי

 סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק; (4)

ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד  תשלומים שוטפים לקופות גמל (5)
חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למעסיקו בכתב על 

 התנגדותו לתשלומם;

סיק, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב כאמור חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למע (6)
 יותר מרבע שכר העבודה;

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

 (.6פסקה )

לנכות רשאי המעסיק . כלומר, שוטפים לקופות גמל "מאפשר ניכוי " תשלומים ( 5)א()25ס' 
 .משכרו של דגן את התשלומים השוטפים לקרן הפנסיה )חלק העובד(

 .בתשובה  
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 ְבַיֲחֵסי תּוקינִ חודשי  5. לאחר 31/8/2015-עד שהתפטר ב חודשים 8נאוה  ותעבד אצל מעסיק דגן .24שאלה מספר 
 , אז פוטר.31/7/2017עד  אצלהעבד  נאוה. הואאצל חזר לעבוד דגן  ,1/2/2016-ב, העבודה

ןהאם,  )בחר/י  תו של דגן אצל נאוה?בעבוד ְרִציפּות ִיְראּוחוק פיצויי פיטורים, ל 1סעיף  ְלִעְניָּ
 את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(

הלא, מאחר  .א  לָּ חָּ ה על  תוךהפסקה בה  שֶׁ עֹולָּ  .חודשים שלושהניתוק יחסי עבודה שֶׁ
 .לחוק פיצויי פיטורים, יראו רציפות בעבודתו של דגן אצל נאוה 1לענין סעיף כן.  .ב
 לא, מאחר שדגן התפטר מעבודתו בתום תקופת העבודה הראשונה, ולא פוטר. .ג

 ה.במידה שנקבעו הסכם בכתב, שנחתם בין הצדדים,ב הנקבע ובלבד שהרציפותכן,  .ד

 פתרון 

 .2 ס' ,1 ס' -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 לחוק פיצויי פיטורים: 2 לפי ס'

 - ֵמֲחַמתיראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה  1לענין סעיף  "

שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם בחוק החיילים המשוחררים )החזרה לעבודה(,  (1)
קבע שלא נתקיימו בו -, למעט שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות1949-תש"ט

וק שירות )ד( לחוק האמור, וכן שירות מילואים לפי ח1התנאים הקבועים בסעיף 
 חוק שירות המילואים(; -)בחוק זה  2008-המילואים, תשס"ח

יום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בהם, אם על פי חוק ואם על פי נוהג או  (2)
 הסכם, וכן אחד במאי;

 חופשה שנתית; (3)

 חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק; (4)

 ה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק;חופשה או פגר (5)

 שביתה או השבתה; (6)

 תאונה או מחלה; (7)

 ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם העובד; (8)

הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או  (9)
 על שישה חודשים;

 .1967-לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"זאימון  (10)

ועד  1/9/2015-חודשים )מ 5בת  הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודהבעבודתו של דגן אצל נאוה חלה 
 .שאינה עולה על שישה חודשים (. כלומר, לתקופה31/1/2016

 .דגן אצל נאוה לחוק פיצויי פיטורים, יראו רציפות בעבודתו של 1לענין סעיף לפיכך, 

 

 .בתשובה 
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מּוך לפני ,במפעלחודשים רצופים  8 , הועסק6/4/1994, יליד דגן .25שאלה מספר  התגייס לשירות סדיר ש סָּ
 ,סדיר שנות שירות 3, בתום 1/6/2017-, בִהְשַתְחֵרר בֹוביום  .1/6/2014-, ב(שירות חובהבצה"ל )

ה נָּ ב פָּ ה ְלַקְבלֹווביקש  לבעל המפעל ִבְכתָּ רָּ ּהלעבודה  ַבֲחזָּ בָּ ִאים, ִהְתַגְיסּותֹועבד סמוך לפני  שֶׁ  ִבְתנָּ
ם ֵאינָּ ֵלא התגייס ְגרּוִעים שֶׁ דגן הוסיף במכתבו  .מן התנאים שבהם היה עובד באותה עבודה ִאְלמָּ

ללשכת העבודה וכן לועד  נשלחהעתק מן הבקשה . 4/6/2017-כבר בשהוא מוכן להתחיל בעבודה 
תֹויצויין . העובדים במפעל לָּ ַקבָּ הלעבודה  שֶׁ ֲאמּורָּ ִאים הָּ מּור ּוַבְתנָּ אָּ ביום שנקבע בבקשתו של , כָּ

רהיא  דגן, דֶׁ רּות ְבגֶׁ ְפשָּ  .פיטורים-קיבל מבעל המפעל פיצויילא לפני התגייסותו כמו כן,  .ַמֲעִשית אֶׁ

ִאים ה חזרה לעבודבלקבל את דגן  בעל המפעלחייב האם, ַּבְנִסיּבֹות שתוארו לעיל,  ה ּוַבְתנָּ ֲאמּורָּ הָּ
מּור אָּ  ? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(כָּ

ְתֵאם, חייב לקבלו בעל המפעל .כן .א   הפרק השני בחוק הנוגע לענין. להוראות  ְבהֶׁ

 .ולא היה עובד קבוע במפעל ברציפותשנה אחת עבד לא דגן  ִהְתַגְיסּותֹו, מאחר שלפני לא .ב
ֵתרניתן , ובלבד שכן .ג תֹו הֶׁ קָּ  .על ידי ועדת התעסוקה של דגן ְלַהֲעסָּ
 .שנה 20 דגןמלאו ל (חובהלשירות סדיר ) ביום התגייסותומאחר ש, לא .ד

 פתרון 

 (.החזרה לעבודה(, פרק שני )פירושיםפרק ראשון ) -( חוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

 ( ושוחרר מהשירות, דגן הוא "חייל משוחרר".חובהכמי שהיה חייל בשירות סדיר )

)א( 4ְלִפי סעיף , דגן הוא "עובד קבוע במפעל", במפעל לפחות ששה חדשים רצופיםכמי שהועסק 
 .לחוק חיילים משוחררים )החזרה לעבודה(

 ".עובד קבוע במפעל"שסמוך לפני התגייסותו היה  "חייל משוחררדגן הוא "

א 5. לפיכך, לפי ס' שנה 20מלאו לו  ,1/6/2014-של דגן, בהתגייסותו  , ביום6/4/1994כיליד 
, הדן בהחזרה חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( הפרק השני בחוקלחוק, יחולו עליו הוראות 
 .לעבודה של חייל משוחרר

ִאים לחוק, דגן ביקש  6מכוח ס'  ּה עבד סמוך לפני ִהְתַגְיסּותֹו, ִבְתנָּ בָּ ה לעבודה שֶׁ רָּ ְלַקְבלֹו ַבֲחזָּ
ֵלא ה ם ְגרּוִעים מן התנאים שבהם היה עובד באותה עבודה ִאְלמָּ ֵאינָּ  .תגייסשֶׁ

עשר יום לפני -תוך חמשה") במועדולחוק, בקשתו הוגשה לבעל המפעל בכתב  )א(7כמתחייב מס' 
שחרורו של החייל המשוחרר או תוך שלושים יום מיום שחרורו; אך אין לפסול בקשה שהגשתה במועדה נמנעה 

ם לאחר שניטלה מחמת מחלת החייל המשוחרר או מכל סיבה מספקת אחרת, ובלבד שהוגשה תוך שלושים יו
 . (ה"המניע

, (1/6/2014) , בתוך שלושים יום מיום הגשתה(4/6/2017) יום מסוייםנקבע בה  ,)ב(7כנדרש בס' 
  להתחיל בעבודה. דגןשבו מוכן 

 .שלח ללשכת העבודה וכן לועד העובדים במפעלנהעתק מן הבקשה )ג(, 7לפי ס' 

 פיטורים.-קיבל מבעל המפעל פיצויי דגן לא

מּור, ביום שנקבע בנסיבות שתוארו בשאלה, לאחר  אָּ ִאים כָּ ה ּוַבְתנָּ ֲאמּורָּ תֹו לעבודה הָּ לָּ ַקבָּ שֶׁ
רּות ַמֲעִשית ְפשָּ ר אֶׁ דֶׁ בעל המפעל חייב לקבלו, בהתאם להוראות הפרק , בבקשתו של דגן, היא ְבגֶׁ

 .חיילים משוחררים )החזרה לעבודה( חוק , הואהשני בחוק הנוגע לענין

 

 .אתשובה 
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  ימים בפועל. 196עבד  2017. בשנת 1/5/2003-דגן עובד אצל מעסיקו היחיד ִבְרִציפּות החל ב .26שאלה מספר 

אם זכויות החופשה השנתית שלו נקבעות לפי חוק חופשה שנתית בלבד, מהו אורך החופשה 
 [ימים בשבוע 6ועסק שבוע עבודה מלא בן הדגן למען הסק ספק, ] ?2017השנתית לה הוא זכאי בעד שנת 

 ימים 29 .א 

 ימים 22 .ב

 ימים 28 .ג

 ימים 27 .ד

 פתרון  

 .3ס'  -חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

פרק זמן של שנים עשר חודש, שתחילתו  -"שנת עבודה" פירושו  -לחוק חופשה שנתית  1לפי ס' 
 .אחד בינואר של כל שנה

היא שנת  2017, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 1/5/2003-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב
 של דגן אצל מעסיקו. 15-עבודתו ה

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק אחד או במקום  -)א( לחוק חופשה שנתית 3לפי ס' 
יום נוסף  -[; בעד השנה השמינית ואילך (4)א()3ס' יום ] 21 -עבודה אחד, בעד השנה השביעית 
 [.(5)א()3ס' יום ] 28לכל שנת עבודה עד לחופשה של 

 יום. 28הוא  15 -כלומר, אורך החופשה השנתית ְבַעד שנת העבודה ה

82  [ =21  ( +7 - 51  ; )28  ]min 

היה קיים בכל שנת העבודה. ְבפֹוַעל, עבד באותה שנה  2017-הקשר המשפטי ֵבין דגן ומעסיקו ב
 ימים. 196

( לחוק, היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעסיק קיים כל שנת העבודה, 2)ב()3לפי ס' 
ר ימי החופשה חלק יחסי ממספר הימים יהיה מספ -ימים  200-והעובד עבד באותה שנה פחות מ

; חלק של יום חופשה לא 200שלפי סעיף קטן )א(, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 
 יובא במנין.

 ( 196/  200 .                              )0.98הוא  200( אל המספר 196יחס מספר ימי העבודה בפועל )

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. לפיכך, 27.44מניבה את התוצאה  0.98-ימים ב 28הכפלת 
 .ימים 72 -, לפי החוק האמור 2017אורך החופשה השנתית לה זכאי דגן בעד שנת 

 

 .דתשובה 
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 3מלאו להם  2016ילדים, שבשנת  4( בחזקתם, ולהם )34, נשוי לנאוה, עקרת בית בת 33דגן, בן  .27שאלה מספר 
עד ו, צו עיקול על שכר 21/8/17-קיבל ב ומעסיקשנים. שכרו משתלם לו על בסיס חודש.  11עד 

₪.  8,403 - 8/2017ברוטו, בתלוש  ופּוִצים. שכריִש  ְלַקְבַלןתשלום חוב  ְלֵשם₪,  4,102לסכום של 
דמי ו ₪ 205.15דמי ביטוח לאומי בסך , ₪ 444.00המעסיק לנכות מס הכנסה בסך על משכר זה, 

 .₪ 309.87ביטוח בריאות בסך 

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

 ₪  3,303 .א 
 ₪  3,163 .ב

 ₪  4,102 .ג

 ₪ 3,822 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

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

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

 לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".

)א( לחוק הגנת השכר, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר 8, לענין ס' דגן"שכר העבודה החדשי" של 
 .(מעוגל) ₪ 7,444 -המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק 

 ברוטו 8,403 - מס הכנסה 444.00 - לאומי ד"ב 205.15 - בריאות ד"ב 309.87= ₪  7,443.98 

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

 )א(8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס'  לא ₪( 4,102הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול )
 חלות עליו.

לפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודתו של 
מהסכום  49.5%עובד, שהרכב משפחתו הוא "שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות", הוא "

 (:סכום מעוגל)₪  4,281הבסיסי", כלומר 

 הסכום הבסיסי 8,648×  ₪49.5% =  4,280.76=     סכום מעוגל₪  4,281

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

 שכר העבודה החודשי 7,444×  80%=  5,955>  4,281 

לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה ₪  4,281-לפיכך, סכום השווה ל
 .דגןהחודשי של 

  -( סכום מעוגל) דגןשל  והסכום שיעוקל משכר

 min( [  שכר אחרי ניכויי חובה 444,7 - לא ניתן לעקל  4,281=  163,3; ) החוב 102,4] =  ₪ 163,3

 .בתשובה 
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מבקשים  ובן זוגה דגן ילדה נאוה בן בריא ויצאה לתקופת לידה והורות. נאוה 5/9/2017-ב .28שאלה מספר 
( השבועות 26בת הורות )הלידה וה. בתום תקופת ְלַבדֹו על ידי דגן תמומש שהזכות לשעת ההורות

פי שעבדה טרם יציאתה לתקופת , כבמשרה מלאה הרגילה התלעבוד ת לחזורעוניינמנאוה 
 .הלידה וההורות. מעסיקה, כמובן, מאפשר לה זאת

ִשיםבהנחה שנמסרו בזמן כל המסמכים  רשאי לממש את הזכות לשעת  דגן יהיה ַהִאם, ַהִנְדרָּ
 (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאיםו? )ֶכה משכרּוֶשְתנההורות לבדו, בלי 

 הוא רשאי לממש את הזכות לשעת הורות אך ורק לסירוגין עם נאוה.לא.  .א 

, שעות בחודש לפחות 174, ובלבד שהוא מועסק במשרה מלאה או במשרה שהיקפה כן .ב
 .לפי הנמוך

 ל ידי עובדת בלבד.עהזכות לשעת הורות ניתנת למימוש לא.  .ג

 .משכרו שתנוכההוא רשאי לממש את הזכות לשעת ההורות לבדו, בלי כן.  .ד

 פתרון 

 ב)א(.7' ס -חוק עבודת נשים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

שעות בחודש  174מועסקת במשרה שהיקפה  מלאה כנהוג במקום העבודה של העובדת או שהיא
פי חוק שעות עבודה -לפחות, לפי הנמוך; ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על

, ואין מנכים אותה משכר עבודה; לעניין סעיף זה, עובד שמועסק במשרה מלאה 1951-ומנוחה, תשי"א
חות, לפי הנמוך, יהיה רשאי לממש את שעות בחודש לפ 174כאמור או שמועסק במשרה שהיקפה 

 ".ב7הזכות לשעת ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 

 ב לחוק:7, לפי ס' התנאים למימוש הזכות לשעת הורות על ידי בן זוג
(, 3)ג()7בסעיף עובד רשאי לממש את הזכות לשעת הורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, כאמור  " )א(

 בהתקיים התנאים המפורטים להלן:
בת הזוג נתנה את הסכמתה למימוש הזכות לשעת ההורות לסירוגין עם בן זוגה או על ידי  ( 1)

 בן זוגה;
ימים לפני תום תקופת הלידה  21-כל אחד מבני הזוג מסר למעסיקו, לא יאוחר מ ( 2)

נה שבה הודיע על הבחירה לממש וההורות, הצהרה חתומה לפי הטופס שבתוספת הראשו
הצהרה(; מסרו בני הזוג הצהרה במועד  -את הזכות לשעת הורות עם בן הזוג )בסעיף זה 

 ימים לאחר מסירת ההצהרה; 21יהיה העובד רשאי לממש את זכותו  -מאוחר יותר 
בהצהרה יפרט כל אחד מבני הזוג את מספר הימים ואת הימים המסוימים בשבוע  ( 3)

 בהם יממש את שעת ההורות;העבודה ש
מימוש הזכות לשעת הורות ייעשה על פי ההצהרה, ואולם העובדת ומעסיקה ובן זוגה  )א(  ( 4)

פעמי, על  ומעסיקו רשאים, לפי העניין, להסכים ביניהם, לפי הצורך ובאופן חד
 מימוש הזכות לשעת ההורות באופן שונה מזה שמסרו עליו בהצהרה.

במימוש הזכות לשעת ההורות שמסרו העובדת ובן זוגה בהצהרה, לאחר שינוי קבוע  )ב( 
שנמסרה הצהרה כאמור בסעיף זה, ייעשה בהצהרה נוספת שתימסר למעסיק 

ימים מראש, ולעניין בני זוג  21בהתאם להוראות סעיף זה, בשינויים המחויבים, 
 חודש מראש; -שלפחות אחד מהם עובד במשמרות 

ששני בני הזוג זכאים לממש לפי הוראות סעיף זה לא תעלה על  מכסת שעות ההורות ( 5)
  מכסת שעות ההורות שהעובדת היתה זכאית לממש לבדה.

על אף האמור בסעיף קטן )א(, עובדת ובן זוגה שאחד מהם עובד בעבודה במשמרות בענף  (1) ב() 
ין כך מהענפים המנויים בתוספת השנייה רשאים לממש את הזכות לשעת הורות לסירוג

שכל אחד מבני הזוג יממש את הזכות לפרקי זמן שלא יפחתו משלושה שבועות כל אחד; 
העובד שעובד במשמרות ומעסיקו רשאים להסכים ביניהם על חלוקה אחרת לסירוגין 

 לפרקי זמן קצרים יותר;
שר הכלכלה והתעשייה, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו,  (2)

 ות את התוספת השנייה;לשנ
 20עבודה שמכסת העבודה היומית המלאה בה היא  -בסעיף קטן זה, "עבודה במשמרות"  (3)

 שעות לפחות שנחלקות לשתי משמרות לפחות.
שר הכלכלה והתעשייה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר  )ג( 

שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת  של עובדים במדינה ועם ארגוני מעסיקים
 -העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות הנוגעות בין השאר לעניין 

חלוקה אחרת של מימוש הזכות לשעת ההורות בין בני הזוג, ובכלל זה לעניין אופן שינוי  (1)
 החלוקה;

 י עובדים וסוגי מקומות עבודה;חלוקת מימוש הזכות לשעת ההורות לפי סוג (2)
 " .אופן הדיווח ודרך הדיווח למעסיק על ידי בני הזוג (3)

 .בתשובה 
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ִביהָּ  .29שאלה מספר  ֵדרכי היא צפויה  העסיקהודיעה למנאוה  חלל מערכות ישראל.של נאוה הוא  אָּ  המעבודת ְלֵהעָּ
רֹון לחללי  ,1/5/2017-ב  מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה.ביום ַהִזכָּ

 ? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(נאוהכיצד ִיְראּו היעדרות זו של 
 .חופשה ללא תשלום ְכִדיןדין היעדרותה של נאוה, ביום זה,  .א 

ֵקף על חשבון ימי החופשה המגיעים ל .ב  .נאוההיעדרות זו ִתיזָּ
 .עבדהְכִאיּלּו  ה ביום זה,מעבודת השנעדר את נאוה,יראו  .ג
 חודשים. 3שעבדה במקום העבודה לפחות  ּוִבְלַבדיום זה  ַבֲעבּורנאוה זכאית לשכר  .ד

 פתרון 

 א.4ס'  -חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 א לחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל: 4לפי ס' 

קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין זה  )א( "  
 .יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבד

 הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים ואחיות. "הורים,  -לענין סעיף זה, "קרוב משפחה"  )ב(   

 .גתשובה 
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אצל  השבוע עבודת .שבחרה ביום השבת כיום המנוחה השבועית שלהְסְלִמית ּומנאוה היא  .30מספר שאלה 
רגילה, ְבַעד כל ְשַעת עבודה  משתלם על בסיס שעות עבודה. השכר (.ו'-א'ימים ) 6הוא בן מעסיקה 

' ה-שעות עבודה רגילות בימים א' 38 הלאחר שעבד .₪ 34.60 מקבלת אי, הביום עבודה רגיל
 -שעת תחילת עבודתה ביום זה  .(6/1/2017)שישי ביום נדרשה לעבוד  נאוה(, 5/1/2017 - 1/1/2017)

, בה היתה הפסקהניתנה לה  20:30-ל 20:00. בין השעות 23:00 -. שעת סיום העבודה 14:00
 רשאית לצאת ממקום העבודה. זמן ההפסקה לא נחשב חלק משעות העבודה.

, 16:15(, היתה בשעה 6/1/2017) שישי, ביום (במקום עבודתה בירושלים)השבת אם שעת כניסת 
 זה? שישיביום העבודה שהועסקה בהן שעות בעד  נאוהכמה על המעסיק לשלם ל

 ₪ 445.48-מ לא פחות .א 
 ₪ 421.69-מ לא פחות .ב
 ₪ 484.41-מ פחותלא  .ג
 ₪ 480.08-מ לא פחות .ד

 פתרון 

 (.2000הסכם מסגרת ) -צו הרחבה   .20, 18, 17, 16, 7, 2, 1סעיפים  -שעות עבודה ומנוחה חוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

היתה רשאית לצאת ממקום העבודה.  ניתנה לנאוה הפסקה, בת חצי שעה, בה 20:30-ל 20:00בין השעות 
, נוהג המעסיק ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחותמאחר ש

 (.לחוק שעות עבודה ומנוחה 20ס'  ר'כדין כשאינו מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה )
 שעות לאחר ההפסקה. 2.5-שעות לפני ההפסקה ו 6, מתוכן שעות עבודה ביום זה 8.5נאוה עבדה 

  20 - 14=  לפני ההפסקהשעות  6                          
  23 - 20 - 30/60=  אחרי ההפסקהשעות  2.5      

לא יעלה יום  השבועית..."בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה  - שעות עבודה למנוחה )ב( לחוק2לפי ס' 
 עבודה על שבע שעות עבודה".

 38שעות )תחום שבוע עבודה(. נאוה עבדה  43הסכם מסגרת, שבוע עבודה לא יעלה על  -לפי צו הרחבה 
הן  השעות שעבדה ביום שישי, 8.5שעות, מתוך  5שעות רגילות )במצטבר( בימים א' עד ה'. לפיכך, 
( חרגו מתחום שבוע השעות השישית ואילךשעות ) 3.5בתחום שבוע העבודה. כלומר, הן שעות רגילות. 

 .העבודה. לפיכך, הן שעות נוספות
יום השבת מתחיל משקיעת החמה של יום שישי ועד צאת הכוכבים של היום על פי ההלכה הפסוקה, 

 14:00שעות שבין  2.25כלומר,  .16:15(, היתה בשעה 6/1/2017, ביום שישי )השבתשעת כניסת . למחרת
ניכוי לאחר ) 16:15הועסקה בהן אחרי השעה שעות ש 6.25. ב"יום רגיל" עבודה היו שעות 16:15-ל

 .(לאחר כניסת השבתכלומר,  ,16:15אחרי שעה  נהההפסקה נית) היו שעות עבודה במנוחה שבועית( ההפסקה
ְּבַעד שתי השעות  עובד שעות נוספות, ישלם לו המעסיק "הועסק -לחוק שעות עבודה ומנוחה  )א(16לפי ס' 

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

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

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

כמות  חישוב תעריף לשעה סוג תשלום
 שעות

סכום 
שכר רגיל  לתשלום

 לשעה
שיעור 
תוספת 
שעות 
 נוספות

שיעור תוס' 
עבודה 
במנוחה 
 השבועית

 שעהסה"כ תשלום בעד כל 

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
 הרגיל לשעה

תעריף לשעה  
 בש"ח

שעות עבודה 
רגילות עד 

 השבתכניסת 
34.60 ₪   100% 34.60 ₪ 2.25 77.85 ₪ 

שעות עבודה 
רגילות במנוחה 

 שבועית
34.60 ₪  50% 150% 51.90 ₪ 2.75 142.73 ₪ 

ש"נ ראשונה 
ושניה במנוחה 

 שבועית
34.60 ₪ 25% 50% 175% 60.55 ₪ 2.00 121.10 ₪ 

ש"נ שלישית 
ואילך במנוחה 

 שבועית
34.60 ₪ 50% 50% 200% 69.20 ₪ 1.50 103.80 ₪ 

 ₪ 445.48 8.50      סה"כ

 .₪ 48.445-סכום שלא יפחת מ' זה, ושעות עבודה אלה, ביום  8.5ְבַעד  נאוה,לשלם ל המעסיקעל לפיכך, 
 .אתשובה 
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 .משתלם על בסיס שעות עבודה הְגמּול עבודתאצל מעסיקה.  1/3/2017-לעבוד ב ההתחילנאוה  .31שאלה מספר 
לא נאוה ]שעות בכל יום  8.5, 'ה-ימים א' ,ימים 5 , הוא בןהבמקום עבודת ה,שבוע העבודה של

 - ה, מתוך דו"ח הנוכחות של9/2017בחודש להלן רשימת אירועים . [בחגי ישראל תעובד

 עבדה.  יום ג 19/9/17

)ב( לחוק 6לפי ס' ניצלה את זכותה , 2017לראשונה בשנת  ראש השנה ערב יום ד 20/9/17
 .1/8/2017-ת ונעדרה. הודיעה על כך למעסיקה בחופשה שנתי

 לא עבדה. ראש השנה יום ה 21/9/17

 לא עבדה. ראש השנה יום ו 22/9/17

 לא עבדה.  שבת 23/9/17

 עבדה.  יום ה 28/9/17

 לא עבדה. ערב יום הכיפורים יום ו 29/9/17

 לא עבדה. יום הכיפורים שבת 30/9/17

 עבדה.  יום א 1/10/17

הלא  נאוהאם, ְלַמֵעט הימים שלעיל,  על היה , ְּבַעד כמה ימי חג 9/2017-ימי עבודה ב ֶהְחִסירָּ
 ?לעניין, לפי צו ההרחבה הנוגע 2017/9בתלוש  דמי חגים הלשלם ל המעסיק

 ימי חג. 1 .א 

 ימי חג. 0 .ב

 ימי חג. 2 .ג

 ימי חג. 3 .ד

 פתרון 

 .הסכם מסגרת -צו הרחבה  סעיפים רלוונטיים

 )ב(6ס'  -חוק חופשה שנתית 

 הסבר הפתרון

 

 א

 

 

 

 

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

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

 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות(.  2ימי סוכות,  2ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 

 " עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.  

 תא זכאיישים. לפיכך, הודח 3-יותר מ הבמקום עבודת תעובד ,בשכר )שעתי( מועסקת נאוה,
 .דמי חגיםתשלום ל

 . יום הכיפוריםו ימי ראש השנה 2 -ימי חג  3חלו  9/2017-ב

 ראש השנה.ערב , 20/9/2017-נאוה נעדרה מעבודתה ב

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

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

ערב ראש השנה הוא אחד הימים המנויים בתוספת. על היעדרותה הצפויה ביום זה, הודיעה 
זכותה יום מראש. זו הפעם הראשונה בה ניצלה את  30-, כלומר למעלה מ1/8/2017-למעסיקה ב

 . לפיכך, היעדרותה ביום זה נחשבת "בהסכמת המעסיק".2017, בשנת )ב( לחוק6להיעדר, לפי ס' 

, )יום לפני החג ויום אחרי החג( ליום החג הראשון של ראש השנהמאחר שנאוה לא נעדרה סמוך 
 אלא "בהסכמת המעסיק", היא זכאית לתשלום בעבור יום חג זה.

 הששבוע העבודה שלביום ו', שהוא לא יום עבודה אצל נאוה ]חל  יום החג השני של ראש השנה
 [.'(ה-ימים )ימים א' 5הוא בן 

ל יום חג זה. יום הכיפורים  חל בשבת. לפיכך, נאוה לא זכאית לדמי חגים ְבשֶׁ

 .9/2017של חג, בתלוש  יום אחדנאוה זכאית לתשלום בעד  -לסיכום 

 .אתשובה 
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ה בחנותדיילת מכירות , נאוה .32שאלה מספר  ִטיקָּ  הועד שפוטר 1/5/2016-החל ב האצל מעסיק העבד, קֹוְסמֶׁ
השתלם  ההיסוד של שכר. 75% היה ,, בכל תקופת עבודתההיקף משרתה .4/2017 חודשתום ב
המוצרי הקוסמטיקה  ִמִפְדיֹון 1% גם הקיבל, יוחודש. נוסף עלעל בסיס  הל ְכרָּ מָּ בכל  .ללקוחות שֶׁ

 )דמי נסיעות(. השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנהשולמה לה גם חודש 

 :הבתקופת עבודת התשלוםרכיבי 

 10/2016 9/2016 8/2016 7/2016 6/2016 5/2016 חודש
 3,619 3,619 3,619 3,619 3,488 3,488 שכר יסוד

 421 358 309 295 508 437 מהפדיון 1%
 213 213 213 213 213 213 דמי נסיעות

 

 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 11/2016 חודש
 3,750 3,750 3,750 3,750 3,619 3,619 שכר יסוד

 213 281 145 360 288 245 מהפדיון 1%
 213 213 213 213 213 213 דמי נסיעות

 ?(סכום מעוגל)פיטורים הבחשבון לענין חישוב פיצויי  ַלֲהִביאֹושיש , נאוה"שכר רגיל" של מהו 
 ₪  3,750 .א 

 ₪ 4,072 .ב
 ₪ 3,963 .ג
 ₪ 4,176 .ד

 פתרון 

 (.שיעור שכר המינימום) 1ס'  -חוק שכר מינימום                       ב.13, 13, 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים
 תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(.

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

העבודה שיובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים, לא יפחת שכר "... -לחוק פיצויי פיטורים  ב13לפי ס' 
 "., לפי היקף המשרה1987-לחוק שכר מינימום, תשמ"ז 1משיעור שכר המינימום כהגדרתו בסעיף 

 ומן הכלל אל הפרט:
 .בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים, יובא 3,750סך  ,נאוהשכר היסוד האחרון של 

חודש היה גבוה משכר המינימום, לפי היקף משרתה. די היה בשכר היסוד  השכר ששולם לנאוה בכל
שווה למכפלת שכר המינימום ( ₪ 3,750, שכן סכומו )ששולם לה כדי לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום

  שכר המינימום 5,000 × משרה ₪75% =  3,750 (.        75%בהיקף משרתה )₪(  5,000)
 מהפדיון"(.  1%)רכיב " בחלק מהפדיוןלה שתלם ה נאוהשכר העבודה של  ִמְקַצת

 החודשים שקדמו לפיטורים: 12של מהפדיון"  1%" רכיב השכר מוצעמ
321.67  ₪ =12  ( /213  +281  +145  +360  +288  +245  +421  +358  +309  +295  +508  +437 ) 

 .₪ 072,4 - (סכום מעוגל)בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים  שיובא, נאוה"שכר רגיל" של 

4,071.67  = ₪321.67  +3,750 

 .בתשובה 
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 יה ועלעל. 1/5/1998-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל מלאה,במשרה  תעובדנאוה,  .33שאלה מספר 
ה ִבְדַבר תשלום דמי הבראה.  המעסיק בָּ אֹות ַצו ַהַהְרחָּ המעסיק משלם דמי הבראה ַחּלֹות הֹורָּ

מקבלת נאוה דמי הבראה בעד התקופה שמיום  7/2017פעם בשנה, בתלוש שכר יולי. בתלוש 
 . 31/7/2017ועד  1/8/2016

חלה, והיתה מ ְּבֶשלנאוה נעדרה מעבודתה  31/3/2017( כוללועד ) 1/3/2017-אם בתקופה שמ
לפי צו ₪,  378מחיר יום הבראה הוא , ואם זכאית לדמי מחלה ממעסיקה בעד כל אותם ימים

 ?7/2017 בתלוש להההרחבה, מהו סכום דמי ההבראה ַהַמִגיַע 

 ₪  3,213.00 .א 

 ₪  3,780.00 .ב
 ₪  3,496.50 .ג

 ₪ 3,402.00 .ד

 פתרון 

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

 .7ס'  -חוק דמי מחלה 

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 .31/7/2017ועד  1/8/2016-נאוה קיבלה דמי הבראה בעד התקופה שמ 7/2017בתלוש 

(, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק 30/4/2017ועד  1/8/2016-)מהחודשים הראשונים  9
 (.30/4/2017-ומסתיימת ב 1/5/2016-של נאוה )שהתחילה ב 19-משנת העבודה ה

ל שנת העבודה ה  ימי הבראה. 9יש לשלם לעובד  19-ְבשֶׁ
 

 (, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק31/7/2017ועד  1/5/2017-החודשים האחרונים )מ 3
 (.30/4/2018-ומסתיימת ב 1/5/2017-של נאוה )שהתחילה ב 20-משנת העבודה ה

ל שנת העבודה ה  ימי הבראה. 10יש לשלם לעובד  20-ְבשֶׁ

מחלה, והיתה זכאית נאוה נעדרה מעבודתה בשל  31/3/2017( כוללועד ) 1/3/2017-בתקופה שמ
דין דמי מחלה המשתלמים מאת לחוק דמי מחלה,  7לפי ס'  .לדמי מחלה בעד כל אותם ימים
 .מעסיק כדין שכר עבודה לכל דבר

  -בצו ההרחבה  6לפי ס' 

עדרות הוכל  לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב העדרות בשל חופשה ללא תשלום "
 אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

תובא בחשבון  למניעת ספק מובהר כי לקביעת תקופת הזכאות לענין תשלום דמי הבראה
 " עפ״י חוק. חופשת לידהתקופת 

נעדרה , בו חודש מרץבחשבון יובא  ,לדמי הבראהשל נאוה לקביעת תקופת הזכאות כלומר, 
יחסי  התקיימו. בחודש זה מחלה והיתה זכאית לדמי מחלה בעד ימי היעדרותהמעבודתה בשל 

 ביד בינה לבין מעסיקה.עובד ומע

 החישוב: 

 תעריף 378× ( ימי הבראה 9 × חודשים 9 / 12 + ימי הבראה 10 × חודשים 3/  12) = ₪ 3,496.50
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 ותנסיע דמילפיו  ,חלות הוראות הסכם קיבוצי מיוחד( כולל נאוהועל עובדיו ) של נאוה מעסיקה על .34שאלה מספר 
בּועַ בסכום לעובד ישולמו  עבודה ְבפֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע ְבַעד כל יום ₪  26של  קָּ
ה לעבודהנוסעת  נאוהבכל יום   ה.לעבוד נָּ מחיר נסיעה . (ק"מ 23מרחק ) בתחבורה ציבורית ּוִממֶׁ

הכֹוֵלל ", חופשי חודשיקו "-חוזה רבחיר לכל כיוון. מ₪  12.20 -באוטובוסים בין ביתה לעבודתה 
 ימים. 19נאוה עבדה בפועל  9/2017חודש ב ₪. 368 -ה ואת מקום עבודת מגוריה את ֵאזֹור

קּוב ,ַהְמַרִּביהוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם  בדבר השתתפות המעסיק לצו ההרחבה  2בס'  ַהנָּ
, מהו סכום דמי הנסיעות שעל ליום עבודה₪  22.60הוא  ,בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 חודש זה? בגיןהמעסיק לשלם לנאוה 

 ₪ 368.00 .א 
 ₪  463.60 .ב

 ₪ 429.40 .ג
 ₪ 494.00 .ד

 פתרון 

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

 .23, 20, 19, 15ס'  -חוק הסכמים קיבוציים 

 הפתרון הסבר

 

 ד

 

 

 

 

 ותנסיע דמילפיו ( חלות הוראות הסכם קיבוצי מיוחד, כולל נאוהעל מעסיקה של נאוה ועל עובדיו )
ְבַעד כל יום עבודה ְבפֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע ₪  26של קבוע בסכום לעובד ישולמו 
 ה.לעבוד

השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה בדבר זכאותה של נאוה לדמי נסיעות לפי צו ההרחבה 
 :לעבודה וממנה

 ,כלומר .ליום₪  22.60הוא עד  המרבילצו ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה  2ְלִפי ס' 
 ה.לתחבורה כדי להגיע למקום עבודת הנזקק נאוהימים בהם  19עבור ₪  429.40

429.40  =19 × 60.22  

לכל ₪  12.20 -שימוש בנסיעות בודדות מחיר נסיעה באוטובוסים מביתה לעבודתה, תוך 
 לכל כיוון 12.20 × 2 × 19=  463.60  כיוון.

 .₪ 368 -קו "חופשי חודשי", הכֹוֵלל את ֵאזֹור מגוריה ואת מקום עבודתה -מחיר חוזה רב

 , לפי צו ההרחבה: , סכום דמי הנסיעות שעל המעסיק לשלםכלומר
 min(תקרה   429.40;  נסיעות בודדות 06.463; חודשיקו חופשי -חוזה רב 00368. = ) ₪ 00.368

 ₪ 26 × 19=  ₪ 494    :ההסכם הקיבוצי המיוחדזכאותה של נאוה לדמי נסיעות לפי 

היו חלים על עובד " - לחוק הסכמים קיבוציים דן בסתירה בין הסכמים. לפי סעיף זה 23ס' 
 ."העובדיותר מהסכם קיבוצי אחד, הולכים אחר הוראה שהיא לטובת 

ו , העוסקת בדמי נסיעות, עדיפה על ההוראות שבצהמיוחד ההוראה שבהסכם הקיבוצי
 ₪ (. ₪494 >  368)  ההרחבה בדבר ִהְשַתְתפּות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 : 9/2017לפיכך, סכום דמי הנסיעות שעל המעסיק לשלם לנאוה ְּבִגין חודש 

 max(  לפי ההסכם הקיבוצי המיוחד₪  494;  ההרחבהלפי צו ₪  368 ) = ₪ 494
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סבמשרד שכרה של נאוה, פקידה  .35שאלה מספר  כֶׁ , משתלם לה על בסיס שעות עבודה. שבוע עבודתה, ֲעִמילּות מֶׁ
שעות.  8.6ה'(. בכל יום מהימים א' עד ה' היא מועסקת -ימים )א' 5במקום עבודתה, הוא בן 

א(. בסיכום השעות החודשי, שעות עבודה 8.6בהם נאוה עבדה ה' )-ימי א' 23כלל  8/2017חודש   ִנְמצָּ
ה ְבדָּ עָּ  שעות עבודה. 197.80 שֶׁ

 ?8/2017, נאוה עבדה בחודש (וצווי ההרחבה הרלוונטיים)הרלוונטי חוק הכמה שעות נוספות, לפי 

 ש"נ  13.80 .א 

 ש"נ  11.80 .ב

 ש"נ  0 .ג

 ש"נ  17.80 .ד

 פתרון 

 .5, 4, 3, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפים רלוונטיים

 .צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי

 .שעות שבועיות 43-צו הרחבה לקיצור שבוע עבודה ל

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

  -שעות העבודה העודפות  הן"שעות נוספות" לחוק שעות עבודה ומנוחה,  1לפי ס' 

 , או4, או על יום עבודה שייקבע על פי סעיף 2על התחום שנקבע ליום עבודה בסעיף  )א( " 

 ;4סעיף , או על שבוע עבודה שייקבע על פי 3על התחום שנקבע לשבוע עבודה בסעיף  )ב( 

 -לחוק האמור  1לפי ס' 

 .יום עבודה לא יעלה על שמונה שעות עבודה )א( "

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

מכוח הסמכות שניתנה לשר העבודה ] שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי צו הרחבה בדבר הנהגתלפי 
 .ימי עבודה בשבוע 5-שעות ב 9יעברו ליום עבודה רגיל בן [, העובדים לחוק 4לפי ס' 

 4מכוח הסמכות שניתנה לשר העבודה לפי ס' ] שעות שבועיות 43-לקיצור שבוע עבודה לצו הרחבה לפי 
 שעות עבודה. ושלוששבוע עבודה לא יעלה על ארבעים  -[ לחוק

אישר שר העבודה הסכם קולקטיבי, שבו נקבע יום " -)א( לחוק שעות עבודה ומנוחה 5לפי ס' 
עבודה ארוך משמונה שעות עבודה או שבוע עבודה ארוך מארבעים וחמש שעות, דינם של יום 

 ."3-ו 2לפי הסעיפים  עבודה ושבוע עבודה כאלה כדין יום עבודה ושבוע עבודה

שעות עבודה. כלומר, היא לא עבדה  8.6, נאוה עבדה 8/2017בכל יום מהימים א' עד ה', בחודש 
 שעות עבודה עודפות על התחום שנקבע ליום עבודה.

    שעות עבודה. 43-בשבוע עבודה נאוה לא עבדה יותר מ

 ה'-ימי א' 5 × שעות עבודה 8.6=  43

על התחום שנקבע  אועל התחום שנקבע ליום עבודה מאחר שלא עבדה שעות עבודה עודפות 
 .8/2017עבודה, נאוה לא עבדה שעות נוספות בחודש  לשבוע

 .גתשובה 
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 .36שאלה מספר 

 

במקום לכל שעה רגילה. שבוע עבודתו, ₪  108 -שכרו של דגן משתלם לו על בסיס שעות עבודה 
במחצית יום ) כל יוםשעות עבודה. ב 8 -ו'(. תחום יום עבודה רגיל שלו -ימים )א' 6עבודתו, הוא בן 

רשאי לצאת דגן בעת ההפסקה דקות.  45משך העבודה למנוחה ולסעודה ל (, מופסקתהעבודה
 . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. א עובדוה ומהמקום שב

 :23/6/2017-והסתיים ב 18/6/2017-בשבוע שהחל בנוכחות של דגן, להלן רישום מתוך שעון ה

 ו' ה' ד' ג' ב' א' יום
18/6/2017 19/6/2017 20/6/2017 21/6/2017 22/6/2017 23/6/2017 

 09:30 12:45 18:15 04:15 04:00 04:30 כניסה

 18:30 23:45 24:00 14:00 15:30 12:15 יציאה

 בשבוע זה? ובעד שעות עבודת דגןמהו השכר שיש לשלם ל

 ₪  5,784.75-מ לא פחות .א 

 ₪  5,703.75-מ לא פחות .ב

 ₪  5,791.50-מ לא פחות .ג

 ₪  5,649.75-מ לא פחות .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

בכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה  דגן לצאת  הדקות, ובעת ההפסקה רשאי הי 45ֵמַאַחר שֶׁ
לחוק שעות עבודה ומנוחה(  כשאינו מחשיב את  20א עובד, נוהג המעסיק כדין )ְלִפי ס' ומהמקום שבו ה

 זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

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

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום  -עבד "עבודת לילה" )שפירושה  דגן' ד-ו ב'בימים 
 .(. יום ו', בו עבד, היה יום שלפני המנוחה השבועית06.00ובין  22:00השעות שבין 

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

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

 12+  15/  60 - 4 - 30/  60=  7.75      -' אדוגמת חישוב סה"כ שעות מכניסה עד יציאה ביום 

 :בשבוע זה ובעד שעות עבודת דגןהשכר שיש לשלם ל חישוב
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ּהשנמצא  14"הורה עצמאי" לילד בן  ,37, אלמנה בת נאוה .37שאלה מספר  תָּ קָּ ִדיתהַ  ְבַהְחזָּ , "עובדת ִבְלעָּ
ה מעולם לאשנים.  3במשכורת" אצל מעסיקה מזה  ְקפָּ ימי מחלה על חשבון תקופת המחלה  זָּ

הלא  גם אף פעםהצבורה שלה ) ֱעְדרָּ   ימים. 54 -תקופת המחלה הצבורה שלה  .(מחלה ִמְפַאתה מעבודת נֶׁ

ה  1/2017-ב לָּ ת ילדּהחָּ קֶׁ ה. נאוה ֵראֹות ְבַדּלֶׁ ֱעְדרָּ , עד שהבריא לטפל בו על מנתימים  17מעבודתה  נֶׁ
ש בחוק ובתקנות.ְלַגְמֵרי  . נאוה מסרה למעסיקה את האישורים והמסמכים הנוגעים לעניין, ַכִנְדרָּ

תקופת המחלה הצבורה שלה, ְּבֶשל מחלה זו ִלְזקֹוף ַעל ֶחְשּבֹון כמה ימי היעדרות זכאית נאוה 
 ?י החוק הֵרֵלַוְנִטיְלפִ , של ילדּה

 ימים  6עד  .א 

 ימים   17עד  .ב

 ימים  8עד  .ג

 ימים  16עד  .ד

 פתרון 

 .1 ס' -( ילדחוק דמי מחלה )היעדרות בשל מחלת  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

 :(ילדדמי מחלה )היעדרות בשל מחלת לחוק  1ְלִפי ס' 

ִעמֹועובד  .1"  שנים, זכאי ִלְזקֹוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת  16שלא מלאו לו ילד  שֶׁ
 המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:

בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד  )א(
ימים  8עד  -עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד 

 בשנה;

של  העצמאיהורה ההילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד, או שהעובד הוא  )ב(
 " ;ימים בשנה 16עד  -הילד 

ְשבֹון  י היעדרותימ ִלְזקֹוףנאוה זכאותה של  ל מחלת ילדה:ַעל חֶׁ  תקופת המחלה הצבורה שלה, ְבשֶׁ

 min(  ימי היעדרות 17 ; )ב(1זקיפה מרבית לפי ס'  16 ; תקופת מחלה צבורה 54 = ) ימים 16עד 

 .דתשובה 
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על בסיס של חודש.  ההשתלם ל ה. שכר עבודת1/5/2011-ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל נאוה .38שאלה מספר 
שלא היתה מבוטחת בביטוח מאחר . צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובהעל הצדדים חל 

הכלשהו פנסיוני  ִהְתַקְבלָּ  ִמיָּדלביטוח הפנסיוני  הר, התחיל המעסיק להפריש עבולעבודה ְכשֶׁ
בהשכר  .התחודשים מתחילת עבוד 6 םֹוְבת כולל ) ה, בכל תקופת עבודתבקרן הפנסיהַטח ּושֶׁ

 . מעבודתה הפוטר נאוה 28/2/2017-ב₪.  6,892 -, היה שכרה הרגיל ("משכורת אחרונה לפני הפרישה"

 ₪. 24,138 -במועד הפיטורים  ,בקרן הפנסיה הפיצוייםבמרכיב  (כולל רווחים) הסכום שנצבר

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

 ₪ 16,065 .א 
 ₪ 16,437 .ב
 ₪ 15,056 .ג
 ₪ 18,270 .ד

 פתרון 

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

 .הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובהצו 

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 

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

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

, התחיל המעסיק לעבודה התקבלמבוטחת בביטוח פנסיוני כלשהו כשהמאחר שלא היתה 
 .1/11/2011-ב, כלומר, התחודשים מתחילת עבוד 6לביטוח הפנסיוני מיד בתום  להפריש עבורה

 .אחרונה לפני הפרישההמשכורת , הוא גם ה(להלן: "שכר מופטר") בחודש₪  6,892 -שכר המבוטח ה

חודשים(.  70) שנים 5.833. כלומר, 28/2/2017-ב הועד שפוטר 1/5/2011-מ האצל מעסיק העבד נאוה
 ם.לקבל פיצויי פיטורי תזכאיא יה, הופוטר הברציפות אצל מעסיקלפחות שנה אחת  האחר שעבדמ

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

 במקום תשלום % פיצויים
 % פיצויים שיש להשלים

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

 
 (:יםומעוגל יםמקורבסכומים החישוב )

                            לא  בהם , 1/5/2011-מ  ,ראשונים  חודשים 6בגין  .1
 6,892 × חודשים  6 / 12 × ₪100.00% =  3,446.00 ................ פנסיה, יש להשליםבוצעה הפרשה לקרן  

                            , בהם שולמו כספים1/11/2011-חודשים, מ 2בגין  .1
 6,892    ×   חודשים  2 / 12 × ₪59.92% =  688.28 ...... לקרן הפנסיה, בגין השכר המופטר, יש להשלים 

                            , בהם שולמו כספים1/1/2012-חודשים, מ 12בגין  .2
 6,892 × חודשים 12 / 12 × ₪49.84% =  3,434.97 ...... לקרן הפנסיה, בגין השכר המופטר, יש להשלים 

                            , בהם שולמו כספים1/1/2013-חודשים, מ 12בגין  .3
 6,892 × חודשים 12 / 12 × ₪40.00% =  2,756.80 ...... לקרן הפנסיה, בגין השכר המופטר, יש להשלים 

                            בהם שולמו כספים ,1/1/2014-מחודשים,  38בגין  .4
 6,892 × חודשים 83 / 12 × 0028.%=  ₪ 91.110,6 ...... , יש להשליםהשכר המופטרלקרן הפנסיה, בגין  

 ש"ח 437,16=      ₪ 96.436,16 ...(סכום מקורב ומעוגל) נאוהסה"כ על המעסיק להשלים ל

 

 .בתשובה 
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 ביטוח לאומי
  
 
 
 

, בלי שניתנה לה הודעה מוקדמת 7/8/2017-באצל מעסיקה היחיד פוטרה מעבודתה  נאוה .39שאלה מספר 
 שלה הּוְרַכב ֵמַהְסכּוִמים הבאים: 8/2017לפיטוריה. תלוש 

 ₪ 6,298 ........................................................................................... .  שכר יסוד1
ה בחוק )פיצוי בשל אי מתן הודעה .  2 ִנְקְבעָּ  ₪ 14,023 .. (ימים 17מוקדמת, בעד התקופה שֶׁ
 ₪ 21,386 .......................... א( לפקודה7)9ממס ְלִפי ס' סכום פטור  - .  פיצויי פיטורים3
 ₪                       4,931 ............................................... חייב במס הכנסהסכום  - .  פיצויי פיטורים4

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

 ₪ 25,252 .א 
 ₪  20,321 .ב

 ₪ 6,298 .ג
 ₪  11,229 .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

 הכנסה.( לפקודת מס 2)2ס' 

 הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

ה" היא:2)2לפי סעיף  ַסת ֲעבֹודָּ  ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהְכנָּ

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

מּור המותרים לעובד כהוצאה; שו אָּ ויו של שימוש ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים כָּ
ֵ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)9נסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף ביטוח מהכ
 לפקודה.

פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת בעד ", "יסודשכר "של נאוה ) 8/2017הסכומים שנכללו בתלוש  כל
סכום  - פיצויי פיטורים" ו"א( לפקודה7)9סכום פטור ממס ְלִפי ס'  -פיצויי פיטורים " ,"התקופה שנקבעה בחוק

( לפקודה. ברם, לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, 2)2מהווים הכנסה לפי ס'  ("חייב במס הכנסה
 מדמי ביטוח. יםפטור, )לרבות הסכום החייב במס( פיטוריםהיצויי פ

 -של נאוה  8/2017סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
 יסודשכר  6,298+ פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת   ₪14,023 =  20,321

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

 (:השכר החייב בדמי ביטוח) 8/2017שכרה של נאוה שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש 

 min( ההכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  321,20= )  ₪ 321,20

 .בתשובה 
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ַמת  .40שאלה מספר  של חופשה ללא תשלום. בכל תקופת  ְרצּוִפיםשני חודשים קלנדריים יצא ל דגן, ומעבידְבַהְסכָּ
בעד  ,ושילם עבור ומעבידאחר ולא היה עובד עצמאי.  מעבידהחל"ת האמורה לא עבד אצל 

 דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. ,חודשיים אלה

, את דמי דגןממנו למכל סכום המגיע ְלַנכֹות רשאי  מעבידה , לפי התקנות הנוגעות לעניין,האם
מּורהביטוח ששילם  אָּ  ? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(כָּ

העבד  אלא אם כן דגן לא, .א   , בתקופת החל"ת. בשכר או בתמורה אחרת ְלַמֲעשֶׁ

ֱאִריְך דגן , אבל אך ורק אםכן .ב האת החל"ת לתקופה  הֶׁ עֹולָּ  .דשים רצופיםועל שני ח הָּ

 .דגןעד בתשלום דמי ביטוח ב היה חייב מעבידהמאחר שבאותה תקופה לא,  .ג

 .כאמור את דמי הביטוח ששילם, דגןממנו למכל סכום המגיע  לנכותרשאי  מעבידה. כן .ד

 פתרון  

 .6תק'  -( תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סעיפים רלוונטיים

 הפתרוןהסבר 

 

 ד

 

 

 

 

 - תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח(ל 6ְלִפי תקנה 

בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן  מעבידעובד הנמצא בהסכמת ה )א(  "
בתשלום דמי ביטוח  מעבידחייב ה -אחר ואינו עובד עצמאי  מעבידאינו עובד אצל 

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

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

 רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור. מעבידה )ג( 

החייב בתשלום דמי הביטוח כאמור  מעביד)ג( לחוק לא יחולו לגבי 342הוראות סעיף  )ד( 
 " בתקנת משנה )א(.

, את דמי דגןממנו למכל סכום המגיע רשאי לנכות  מעבידה)ג( שלעיל, 6לפיכך, לפי תקנה 
 .הביטוח ששילם כאמור

 .דתשובה 
  



41 

 

 2017שנת המס  - 3.2018פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

יתר עבודה בידו המעסיקו היחיד ), עובד כשכיר אצל 3/3/1998(, יליד חובהדגן, חייל בשירות סדיר ) .41שאלה מספר 
 ₪. 6,561 - 8/2017(. שכרו החודשי בתלוש טעמי מצוקה כלכליתִמ , לחייל בשרות חובה פרטית

, על ידי מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
 ? (סכום מעוגלדגן ) של 8/2017, ְּבִגין שכר מעסיקו

 ₪  333 .א 

 ₪  257 .ב

 ₪  551 .ג

 ₪  327 .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

 

 א

 

 

 

 

 שנה. 19מלאו לו  3/3/2017-. ב3/3/1998יליד דגן 

 "חיילים בשרות סדיר". על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: הנמנ דגן

 ₪. 6,561 - 8/2017שכרו החודשי בתלוש 

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

 האמור בלוח י"א".

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

 (:השכר החייב בדמי ביטוח) 8/2017שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש  דגןשל  ושכר

 min( ההכנסה ְמַרִבית לענין ד.ב. 43,240;  ₪561,6 = )  561,6

 :דגןשל  ודמי הביטוח שינוכו משכר

 בשיעור המופחתהכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב.   5,804×  0.40%=  ₪  23.22 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   561,6 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,8045× )  %7.00=   ₪ 52.99 

 76.21  ₪ 
 

 ד.ב. )חלק מעסיק( שישלם המעסיק:

 הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,804×  3.45%=  ₪  200.24 

 (השכר החייב בדמי ביטוח   561,6 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,8045× )  %50.7=   ₪ 56.77 

 257.01  ₪ 
 

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְבִגין שכר 
 76.21+  ₪257.01 =  22.333 = (סכום מעוגל)₪  333       :דגןשל  7201/8

 

 .אתשובה 
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 מעסיקים.  2אצל  הכשכיר תעובד ,46ת ב ,נאוה .42שאלה מספר 
 ₪.  34,534 ............  מעסיק עיקרי1  אצל כל אחד מהם: ,השל 9/2017שכר 

 .₪ 19,308 ............ ִמְשִני.  מעסיק 2 

 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך ,ה תיאום דמי ביטוחתעש נאוהאם 
 ? 9/2017 ְּבִגין שכר ,מעסיקה המשניעל ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש

 ₪  1,697.67 .א 

 ₪  3,530.00 .ב

 ₪  2,485.28 .ג

 ₪  2,257.76 .ד

 פתרון 

 .1בחלק א' בלוח א', דמי 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'  - בריאות ממלכתיחוק ביטוח 
 (.תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות

 .טבלאות הביטוח הלאומי

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

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

 :חישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי המעסיק ַהִמְשִני

 משכרו של העובד מנכים את חלקו של העובד:

 : , לאור תיאום דמי הביטוח שעשתה נאוההמעסיק ַהִמְשִניהשכר החייב ִבְדֵמי ביטוח אצל 

 min[ max( הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב.  43,240 - מעסיק עיקרי 34,534 ; 0; )  ₪19,308 = ]  8,706   

בגינו ₪(  5,804ניצלה נאוה את חלק השכר )₪(,  34,534בהכנסתה אצל המעסיק העיקרי )
 ינוכו ממנה דמי ביטוח בשיעור הנמוך.

 :בחודש זה אצל המעסיק ַהִמְשִני נאוהמשכרה של  שינוכודמי ביטוח 

 ₪ 8,706 × בשיעור מלא ד.ב. %12=  ₪ 72.1,044
 

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

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

 : , לעניין חלק המעסיקהשכר החייב ִבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק ַהִמְשִני

 min (הכנסה ְמַרִבית לתשלום ד.ב.  43,240;  19,308 )₪ =  19,308   

 :המעסיק ַהִמְשִנידמי ביטוח )חלק מעסיק( שישלם 

 ,4805×  בשיעור מופחת ד.ב.  3.45%( +  308,19 - ,4805× )  בשיעור מלא ד.ב.  .%507= ₪ 1,213.04
 

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 
 : נאוהשל  9/2017, ְּבִגין שכר מעסיקה המשני

   76.2,257 ₪ = 1,213.04  +1,044.72 

 .דתשובה 
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 שנים ברציפות.  30, עובדת כשכירה אצל מעסיקה זה 8/5/1955נאוה, ילידת  .43שאלה מספר 

ּה, ַהְמַרִביתא עולה על ההכנסה להכנסתה אם  עּותָּ ִתיִקיםבפרק ביטוח אזרחים  ְכַמְשמָּ וביטוח  וָּ
קצבת אזרח האם היא זכאית לבחוק הביטוח הלאומי, ( "ביטוח זקנה וביטוח שאירים")שאירים 

 (י את הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים/)בחר ? 6/2017-( ב"קצבת זקנה") ותיק

 כן, ובלבד שתפרוש מעבודתה אצל מעסיקה. .א 

 הפרישה.לא, מאחר שלא הגיעה לגיל  .ב

  כן, מאחר שהגיעה לגיל הפרישה. .ג
 לא, מאחר שלא הגיעה ל"גיל הזכאות".  .ד

 פתרון 

 .פרק י"א: ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים)הגדרות(,  1ס'  - חוק הביטוח הלאומי סעיפים רלוונטיים
 ד'.-חלקים א' ו - 1לוח א'

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 לחוק הביטוח הלאומי: 246לפי ס' 

 :תקופת האכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק היא אחת מאלה ()א "  

חודשים, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים, שבהם היה אדם מבוטח תוך עשר  60 (1)
 המזכה אותו בקצבת אזרח ותיק; השנים האחרונות שקדמו לגיל

 חודשים שבהם היה אדם מבוטח, בין שתקופה זו רצופה ובין שאינה רצופה; 144 (2)

חודשים, אף אם אינם רצופים, שבהם היה אדם עובד מבוטח או עובדת  60-לא פחות מ (3)
מבוטחת, ובלבד שמספר חודשים אלה אינו פחות ממספר החודשים שבהם התקיימו 

 להלן:ההוראות ש

 הוא לא היה מבוטח מחמת שחדל להיות תושב ישראל; )א(

 הוא לא היה עובד מבוטח או עובדת מבוטחת. )ב(

 אשה מבוטחת לא תזדקק לתקופת אכשרה לפי סעיף קטן )א( אם נתקיים אחד מאלה: )ב(

 היא גרושה, אלמנה או עגונה; (1)

לישראל, ובאותו זמן כבר הגיעה היא לא נשואה, ונעשתה תושבת ישראל מכוח כניסתה  (2)
 ;1לגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ה' בלוח א'

 בן זוגה אינו מבוטח; (3)

שולמה לה קצבת נכות לפי פרק ט' בעד החודש שקדם בתכוף ליום שבו הגיעה לגיל  (4)
 הפרישה.

פי הוראות פרק ד' , ל2004-שינה שר האוצר את חלק ב' בתוספת לחוק גיל פרישה, התשס"ד )ג(
 "  , בהתאמה לשינוי בחלק ב' האמור.1בחוק האמור, ישנה השר, בצו, את חלק ה' בלוח א'

 -הגיל לקצבת אזרח ותיק הוא  לחוק, )א(245לפי ס' 

 ...בגבר  (1) "

, ואם נתקיים בה אחד 1הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ד' בלוח א' -באשה  (2)
 :ישהגיל הפר -מאלה 

נתמלאה לגביה כעובדת מבוטחת תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק לפי סעיף  )א(
 )א( והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית;246

 )ב( והכנסתה בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית;246יא פטורה מתקופת אכשרה לפי סעיף ה )ב(

 "  עשר חודשים רצופים לפחות בתכוף לפני שהגיעה לגיל הפרישה.קיבלה קצבת נכות לפי פרק ט', שנים  )ג(

 .70( הוא גיל 1955ילידת , "גיל הזכאות" של נאוה )1לפי חלק ד' בלוח א'

כעובדת  ,נתמלאה לגביה()א(, לאחר ש2)א()245ברם, לפי נתוני השאלה, היא עומדת בהוראות ס' 
והכנסתה אינה ( שנים 30כשכירה אצל מעסיקה  עבדה) תקופת אכשרה המזכה בקצבת אזרח ותיק ,מבוטחת

 .עולה על ההכנסה המרבית

לחוק  1לפיכך, הגיל לקצבת אזרח ותיק, לגבי נאוה, הוא "גיל הפרישה", כמשמעותו בחלק א' שבלוח א'
 .62גיל  -הביטוח הלאומי 

 . כלומר, היא הגיעה לגיל הפרישה.5/2017-שנים ב 62, מלאו לנאוה 8/5/1955כילידת 

 .חר שהגיעה לגיל הפרישה, היא זכאית לקצבת אזרח ותיקמא

 .גתשובה 
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הבחוזה עבודה לתקופה  אצל מעסיק א',כשכיר , עבד ברציפות 27-דגן, בן ה .44שאלה מספר   3/3/2015-מ, ְקצּובָּ
את כל  ְוִהְקִדישעזב את מקום העבודה , . לאחר שהגיעה התקופה לקיצה2/3/2016( כוללועד )

וזכה  הסמכהבהצלחה את מבחן העבר  9/2016-. בחשבי שכר בכיריםזמנו ללימודים בקורס 
חשב שכר אצל עוזר התחיל לעבוד כ 30/10/2016-. בבתעודה המיוחלת מטעם לשכת רואי חשבון

דגן  3/8/2017מיום . (עקב צמצומים) , אז פוטר2/8/2017( כוללעבד ברציפות עד ) שםמעסיק ב', 
 דגן לא קיבל מעולם דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי. 3/8/2017. יצוין שעד מובטל

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

 לפיטוריו.בתכוף שקדמו  החודשים 18, בתוך חודשים 12עבד לא, מאחר שלא  .א 

 .בקורס לימודיוחודשי כן, ובלבד שדגן שילם דמי ביטוח ב .ב
ּהעבד אצל מעסיק א' בחוזה עבודה לתקופה קצובה, והגיעה התקופה לא, מאחר ש .ג  .ְלִקצָּ
 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה כן. דגן .ד

 פתרון 

 .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הפתרוןהסבר 

 

 ד

 

 

 

 

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

 ". הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

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

 
 :1.4.2014-החל בתקופת האכשרה הנדרשת למי שהתייצב בשירות התעסוקה 

 
 -לחוק הביטוח הלאומי  161ְלִפי סעיף 

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

 .  בתכוף לתאריך הקובע

 )בוטל(.  )ב(  

  -פת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח בתקו )ג(  

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

 מילואים בצבא הגנה לישראל;
-ד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה, התשל"וימי מחלה שבעדם היה העוב (3)4

1976 . 

 )בוטל(.  )ד( 

השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן )א(, לא תידרש ממנו תקופת אכשרה  )ה( 
במשך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה ולגבי 

חודשים, לכל  24ים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של החודש 12מבוטח מיוחד ימנו את 
 היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו. 

 "א לא תיחשב כתקופת אכשרה. 174תקופת עבודה המזכה במענק לפי הוראות סעיף  ו() 
 

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

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

2016 x x x       x x x 

2017 x x x x x x x x     

דמי  עבור דגן שולמו, החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18בתוך חודשים קלנדריים,  12כלומר, 
 ש.ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחוד

 .דגן השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורהלפיכך, 
 

 .דתשובה 
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 שלו כלל את הרכיבים הבאים: 6/2017תלוש אצל מעסיקו.  1/7/2016-התחיל לעבוד בדגן  .45שאלה מספר 
  ₪  23,458 .............................................................................................. שכר יסוד. 1
 ₪ 228 ........................................................................................  שעות נוספות. 2
 ₪ 189 ......................................................................... השבועותלחג מתנה שווי  .3
 ₪  1,890 ................................. (30/6/2017ועד  1/7/2016-בעד התקופה שמדמי הבראה ). 4

 ?(סכום מעוגל)  6/2017תשלום דמי ביטוח לאומי בעד חודש  מהי הכנסתו של דגן ְלִעְנַין

 ₪  25,765 .א 
 ₪  23,859 .ב

 ₪  24,033 .ג

 ₪  23,650 .ד

 פתרון 

 תקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( רלוונטייםסעיפים 

 , לוח י"א.348ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

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

 המעביד וְלַמֵעט הפרשים".

ף  דגןלן שנית( תנה לחגשווי מ 189+  דמי הבראה ₪1,890 ) 2,079 בסך השכרְלִפי התקנה שלעיל,  ְבנֹוסָּ
 ".תשלום נוסף" הוא לשכרו החודשי הרגיל,

אֹות אלה: 5ְלִפי תקנה   לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הֹורָּ

או יותר או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום )להלן שכר  25%אם שיעורו  ( 1) "  
שר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו המינימום( יחולק לשנים ע

שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד 
שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר 

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

 הקודמים".

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

 המינימום.משכר  41.58%הוא  6/2017-שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל דגן ב

 התשלום הנוסף 2,079/  , כהגדרתו בחוק שכר מינימום6/2017בחודש  שכר המינימום  5,000=  41.58%

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

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

 .יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו

 יסוד שכר 458,23 + נוספותשעות   228= ₪ 686,23 - 6/2017שכרו החודשי הרגיל של דגן בחודש 

 

 6/2017שכר רגיל בחודש  686,23+ ( תשלום נוסף 2,079 / 12) ₪ =  25859,23.=  (מעוגל) ₪ 859,23

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

 האמור בלוח י"א".

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

 6/2017-הכנסתו של דגן לענין תשלום דמי ביטוח ב ₪ 859,23<  הכנסה ְמַרִבית לענין דמי ביטוח 43,240

 .₪ 859,23 - 6/2017הכנסתו של דגן ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש 

 .בתשובה 
  



46 

 

 2017שנת המס  - 3.2018פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

 .46שאלה מספר 

 

ועקב עבודתו.  ועבודתתוך כדי נפגע  1/6/2017-שנים. ב 7עובד כשכיר אצל מעסיקו היחיד זה  דגן
ף על יום הפגיעה 93לא היה מסוגל לעבוד כתוצאה מהפגיעה  . בכל אותם ימים הוא ימים ְבנֹוסָּ

ה מָּ ק לטיפול רפואי ּוְלַהְחלָּ ה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה. ִנְזקָּ  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְכרָּ

 :1/6/2017-החודשים שקדמו ל בשישה , שממנה מגיעים דמי ביטוח,הכנסתו של דגן

 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 1/2017 12/2016 חודש
 ₪ 23,469 ₪ 22,937 ₪ 22,354 ₪ 23,449 ₪ 23,935 ₪ 24,399 הכנסה

 ?זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דגןאותו  הפגיעהמהו סכום דמי 

 ₪  53,289 .א 

 ₪   69,524 .ב

 ₪   52,143 .ג

 ₪  71,052 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

ְבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, אשר " -לחוק הביטוח הלאומי  ב()93לפי סעיף 
תֹו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת  כתוצאה מהפגיעה, לא בהם לא היה המבוטח מסוגל לֲעבֹודָּ

מּור שנים עשר ימים לפחות  אָּ א ִאם ֵכן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה כָּ ּלָּ ישולמו דמי הפגיעה אֶׁ
ף על יום הפגיעה  ".ְבנֹוסָּ

ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו  12-ֵמַאַחר שדגן היה בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מ
 נים שלאחר יום הפגיעה.לו דמי פגיעה גם ְבַעד שני הימים הראשו

לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה " -לחוק האמור )ב( 92לפי ס' 
 ."עשר שבועות

(, ולא בעד 7×13) ימים 91שהם , דגן יקבל דמי פגיעה ְּבַעד שלושה עשר שבועות בלבדכלומר, 
 ימים. 93

 -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שכר העבודה  )א(
 שקדם ליום שְבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.

  -לענין סעיף זה, "הכנסה"  ב()

 ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח; -( 1)א()75במבוטח לפי סעיף  (1)

לחישוב דמי הביטוח בעד רבע ההכנסה ששימשה יסוד  -)א( 75במבוטח אחר שלפי סעיף  (2)
והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח  השנה האמור בסעיף קטן )א(,

 "  אילולא הסכום המרבי הקבוע לתשלום דמי ביטוח.

 ( 23,469+  22,937+  22,354/ )  ₪90 =  764 שכר העבודה הרגיל של דגן:  

אך ) ה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטחדמי פגיעה ליום הם שלוש)א( לחוק, 97לפי ס' 
 (.30-, כשהוא מחולק ב5כפול  1י מסכום השווה לסכום בסיס 75%-לא יותר מ

 764×  ₪75% =  573 דמי הפגיעה ליום:   

 ( 8,757×  5×  75%/  30)  תקרה  ₪1,094.63 >  573 נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

 91×  573=  ₪ 52,143 סה"כ דמי הפגיעה להם זכאי דגן: 

 תשובה ג.
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הנאוה ילדה בת  30/11/2017-ב .47שאלה מספר  ' x'-. בטבלה שלהלן סומנו בתקופת לידה והורותויצאה ל ְבִריאָּ
ְדמּוהחודשים  קָּ ּהביטוח -, בהם שולמו בעדה דמיַהקֹוֵבעַ ליום  שֶׁ רָּ  כעובדת: ִמְשכָּ

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

2016  x x x x x x x x x x  

2017       x x x x x  

 בחודשים שלא שולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, נאוה היתה עקרת בית.

 שבעדו זכאית נאוה לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי? ֶפֶרק ַהְזַמןמהו 

 שבועות  26 .א

 שבועות  0 .ב

 שבועות  8 .ג

 שבועות  15 .ד

 פתרון 

 חוק הביטוח הלאומי, סימן ג': דמי לידה. סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ד

 

 

 

 

, ...מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת)א( לחוק הביטוח הלאומי, 50לפי סעיף 
  -תהיה זכאית לדמי לידה 

 14חודשים מתוך  10בעד  אם שולמו דמי ביטוח -שבועות  51בעד פרק זמן של  (1)
שקדמו ליום החודשים  22חודשים מתוך  15בעד החודשים שקדמו ליום הקובע או 

 .הקובע

החודשים  14חודשים מתוך  6אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  8בעד פרק זמן של  (2)
 שקדמו ליום הקובע.

חודשים   15(, שכן שולמו בעדה דמי ביטוח בעד 1)א()50נאוה עונה על התנאי השני שבסעיף 
 חודשים שקדמו ליום הקובע.  22מתוך 

 .שבועות 15יטוח לאומי דמי לידה בעד פרק זמן של לפיכך, היא זכאית לקבל מהמוסד לב

 .דתשובה 
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 ימי מילואים. 25-יצא ל 6/8/2017-שנים. ב 8עובד אצל מעסיקו היחיד זה דגן  .48שאלה מספר 

 בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים: 1-החודשים שקדמו ל 6-שכרו בלהלן פרטי 

 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 חודש
 18 22 19 21 20    18 ימי עבודה
 ₪ 5,686 ₪ 6,006 ₪ 5,631 ₪ 5,384 ₪ 5,497 ₪ 5,795 שכר רגיל
ְפֵרִשים בעד ₪  678    הֶׁ

2/2017 
  

ף לשכרסיקוקיבל ממעדגן  5/2017בתלוש שצוין בטבלה שלעיל,  כמו החודשי הרגיל,  ו, ְבנֹוסָּ
ְפֵרִשים  .2/2017בעד חודש , ₪ 678בסך  הֶׁ

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

 ₪ 5,369 .א 
 ₪  5,426 .ב

 ₪  5,251 .ג

 ₪  5,378 .ד

 פתרון 

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

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

 :חישוב הזכות לתגמול מילואים

 ימים. 4 ימים, ועוד יתרת ימי שירות של 7תקופות בנות  3ימים, שהם  25שירת  דגן
 .1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור (, 2)א()271ְלִפי סעיף 
 ( 21+  4 × 1.4 = 626.)  .  מי מילואיםי 626.בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי הוא לפיכך,

 :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים
יהיה ימים. לפיכך,  60-(, כלומר, פחות מ18+ 22 +19ימים )  59עבד , דגן 1/8/2017-שקדם לברבע השנה 
, מתוך ששת החודשים שקדמו והרגיל סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמ ושכר עבודת

 . בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-ל
ף לשכרממעסיקוקיבל דגן  5/2017-ב  .2/2017בעד חודש , ₪ 678בסך הפרשים החודשי הרגיל,  ו, ְבנֹוסָּ

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

 .2/2017בעד חודש  דגןייראו כשכרו הרגיל של  5/2017שקיבל בתלוש ₪  678כלומר, ההפרשים בסך 

 7/2017 6/2017 5/2017 4/2017 3/2017 2/2017 חודש
 ₪ 5,686 ₪ 6,006 ₪ 5,631 ₪ 5,384 ₪ 5,497 ₪ 5,795 שכר חודשי רגיל

      ₪   678 הפרשים

 ₪ 5,686 ₪ 6,006 ₪ 5,631 ₪ 5,384 ₪ 5,497 ₪ 6,473 הכנסה בעד חודש

בחודש  1-, מתוך ששת החודשים שקדמו לובעד שלושת החודשים שבחר לעצמ תו של דגןסכום הכנס
 :המילואיםשבו ֵהֵחל שירות 

360,18  ( = ₪5,881  ;6,473  )max  ( +5,881  ;6,006  )max  ( +5,881  ;6865, )max 

בחוק הביטוח  272, לענין סעיף דגן, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב
 18,360/  ₪90 =  204      :      הלאומי

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

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

-, כשהוא מחולק ב5כפול סכום הבסיסי ה) המרבי ולא יעלה על התגמול( ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים
 (.₪ 1,441.33, כלומר 30

 max[  min(  שכר רגיל 204;  תג' מרבי 1,441.33; )  תג' מזערי 196.03 ₪ = ] 204:      התגמול ליום

 .₪ 5426 -התגמול שלו זכאי דגן בעד תקופת שירותו במילואים תוצאה: 
 תגמול ליום 204×  ימים  ₪26.6 =  5,426.40( =   סכום מעוגל)₪  5,426

 .בתשובה 
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לא  , לפני התאונהעצרה בדרכה  לא  היא) לעבודה מביתה הישירה הבתאונה שאירעה בדרכ הנפגע נאוה .49שאלה מספר 
ה ְטתָּ נּותלא ניתן ְלַיֵחס את התאונה ו הלעבודהמקובלת מהדרך  סָּ תא יהשמאחר . (מצידה ְלַרְשלָּ קֶׁ לטיפול  ִנְזקֶׁ
ןבטופס בקשה  ּהְלַצייד הממעסיק תא מבקשיה ,רפואי  (.250טופס טיפול רפואי לנפגע עבודה ) ְלַמתָּ

 :י את הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים/בחר

רק המוסד לביטוח  טופס זה מהווה אישור הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה,מאחר ש .א 
 לאומי רשאי לצייד בו את נאוה.

 נאוה.בֹו את  ציידלמלא את הפרטים הנדרשים בטופס ול( בא כוחו המוסמך אוהמעסיק )על  .ב

 עבודה. ְכִנְפַגַעתנאוה כיר ביְלַאַחר שהמוסד לביטוח לאומי רק  המעסיק ימלא את הטופס .ג

מאחר שהתאונה לא אירעה תוך כדי עבודתה, הטופס ימולא על ידי נאוה וימסר על ידיה  .ד
 . לקופת החולים בו היא חברה

 פתרון 

 בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה. - 250טופס  סעיפים רלוונטיים

 הנחיות הביטוח הלאומי.

 הסבר הפתרון

 

 ב

 

 

 

 

, זכאי לטיפול (בדרכו הישירה לעבודה וממנה גם אם הפגיעה אירעה) וככלל, עובד שנפגע בעבודת
 רפואי על חשבון המוסד לביטוח לאומי.

כדי לקבל טיפול זה על המעסיק 
לצייד את העובד בטופס בקשה 
למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה 

 (. 250)טופס 

הטופס צריך להחתם על ידי 
המעסיק או על ידי בא כוחו 
המוסמך, ויימסר רק לעובדים 

 עבודה.שנפגעו ב

על המעסיק למלא בדייקנות את כל 
הפרטים שבטופס ובמיוחד להקפיד 
על מילוי נכון של מספר הזהות של 
העובד, מספר תיק מעסיק, תאריך 
ושעת התאונה ושם קופת החולים 

 בה הוא חבר.

מצויד בטופס, יפנה העובד שנפגע, 
לשם קבלת הטיפול הרפואי, לקופת 
חולים בה הינו חבר )שירותי 

אות כללית, קופ"ח לאומית, ברי
קופ"ח מאוחדת, מכבי שירותי 

 בריאות(. 

רק במקרה של צורך דחוף ולשם 
הגשת עזרה ראשונה בלבד, מותר 
להפנות את הנפגע לחדר מיון או 

 לרופא הקרוב.

יצויין שטופס זה אינו מהווה 
אישור הכרה בתאונה כפגיעה 
בעבודה. ההחלטה אם התאונה 

בידי הינה תאונת עבודה היא 
   המוסד לביטוח לאומי.

 .בתשובה 
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 2017שנת המס  - 3.2018פתרון מבחן חשבי שכר בכירים  - לשכת רואי חשבון

 

ל .50שאלה מספר  (, לפי חוק הביטוח בשנה וןראש דיווח) לראשונה , מתי,ִכְכלָּ
 ח"דו (באופן מקוון) לביטוח לאומיגיש למוסד להמעסיק על הלאומי, 

 ,2017שנת של  ראשונים חודשים לגבי על שכר עבודה ששילם
בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין ) ?(126דיווח ) 126בטופס 

 [הניחו שלא נקבעה דחיה של המועד] (המשפטים הבאים

 . בכל חודש, לגבי החודש הקודם 15עד יום דו"ח זה יוגש  .א 

 .2018 אפרילב 30עד יום דו"ח זה יוגש  .ב
 .2017 ביולי 18עד יום דו"ח זה יוגש  .ג
 .2018במרץ  31דו"ח זה יוגש עד יום  .ד

 פתרון 

  .)ב(353ס'  ,355 ס' -הביטוח הלאומי  חוק סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון

 

 ג

 

 

 

 

 הביטוח הלאומי: ( לחוק1)א355לפי ס' 

יגיש למוסד באופן מקוון, כפי שיורה המוסד,  מעסיק או מי שמשלם פנסיה מוקדמת (1) "
ב)א( ששילם 345דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת כהגדרתה בסעיף 
)ב(, במועדים 342למי שבעדו הוא חייב או היה חייב בתשלום דמי ביטוח לפי סעיף 

 :אלה

 ;לגבי החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה -ביולי בכל שנה  18עד יום  )א(

 לגבי החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה; -בינואר בכל שנה  18עד יום  )ב(

לגבי שנת המס שקדמה לה; ניתנה לכלל המעסיקים  -באפריל בכל שנה  30עד יום  )ג(
ין לפקודת מס הכנסה, יוארך המועד להגשת ד 166ארכה להגשת דוח לפי סעיף 

 וחשבון לפי פסקת משנה זו בהתאם;

( אם 1פקיד גבייה שהמוסד מינהו לכך רשאי לדחות את המועדים הקבועים בפסקה ) (2)
 הוכח להנחת דעתו כי קיימת סיבה מספקת לכך;

)ב( כאילו "עובד" של מבוטח כמשמעותו לפי 342לעניין סעיף קטן זה, יקראו את סעיף  (3)
ביתו של המעסיק שלא לצורך עסקו או משלח ידו של  )א(, למעט עובד במשק75סעיף 

 המעסיק;

השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי מעסיקים או משלמי פנסיה  (4)
מוקדמת שיגישו דין וחשבון כאמור בסעיף קטן זה באופן שאינו מקוון, בהתאם להוראות 

 "  שיקבע.

( 1( יחולו לגבי מועד שנקבע לפי סעיף קטן )א( או )א)ב353וראות סעיף "ה - ( לחוקב)355לפי ס' 
 ."להגשת דין וחשבון

מועד תשלום שנקבע לפי סעיף קטן )א( יידחה, אם בחמשת הימים שקדמו " -( לחוק ב)353לפי ס' 
למועד האמור היו לפחות שלושה ימי מנוחה, והוא יהיה ביום החול הרביעי שמתום ימי המנוחה 

ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל כמשמעותם בסעיף  -"ימי מנוחה"  הבאים ברצף; לענין זה,
 .", וכן חול המועד1948-א)א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח18

 .גתשובה 
 
 


