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אין להעתיק, לצלם את השאלות ופתרונותיהן, או קטעים מהם, בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, אופטי, או מכני, לכל 
 . מלשכת רואי חשבון בישראל  ללא אישור בכתב   לרבות צילום והקלטה,   שימוש מסחרי,   בהם כל   לעשות   ואין    מטרה שהיא, 

 

 2019 ספטמבר - בכיריםתרון מבחן חשבי שכר פ
 

 
 

ם במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות הֵרֵלַוונִטִיים, בהנחיות ובכללי מס הכנסה משמעות המונחים המוזכרי .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
ה, ְלַמֵעט זו המּוקֵנית  רגילים ַבת ַמס ֲחִריגָּ ִאים לכל ֲהטָּ ם ַזכָּ ה והם ֵאינָּ ה ְיִחידָּ סָּ ֶהם ַהְכנָּ אצל ַמֲעִביַדם היחיד, שזו לָּ

ֶ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 בשאלה  .חישוב 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 הֵרֵלַוונִטִיים. ְכלֹוַמר, אם לא   ִנְכתָּ

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

 
 

 מס הכנסה

 
 
 

ה בסך ון חופשדמי פדי ,₪ 103,044בסך  שכר עבודהמ, הורכבה 2018של גונן, בשנת הכנסתו  .1מספר שאלה 
בסך  (אבטלה בחוק הביטוח הלאומילפי פרק ביטוח מהמוסד לביטוח לאומי )דמי אבטלה ו₪  1,112
ר ּוה, בתחום עיסוקו מקצועיתדמי חבר לאגודה  ששילם לאחר .₪ 6,672  1,112לו ניכוי בסך תַּ

 .לפקודה  121ס'  , לפי  ₪  6,672נוכה מס הכנסה בסך  בשנה זו  משכרו  (.  לפקודה  17לפי ס'  )  ₪ בשנה זו

 ?2018מהי "הכנסה חייבת" של גונן בשנת 

 ₪ 103,044 .א 

 ₪ 109,716 .ב

 ₪ 101,932 .ג

 ₪ 108,604 .ד

 פתרון  

 (5)2, (2)2, 1ס'  -מס הכנסה  פקודת סעיפים רלוונטיים

 .177ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 103,044+  1,112+  6,672=  ₪ 110,828:  2018סך הכנסתו של גונן, בשנת 

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

תקיצבה  (, הם  ח אבטלה בחוק הביטוח הלאומיק ביטולפי פר)דמי האבטלה שקיבל   ס-ָחבַּ המשתלמת   מַּ
מדמי האבטלה ינכה המוסד " -לחוק הביטוח הלאומי  177מאת המוסד לביטוח לאומי ]לפי ס' 

 "[.לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה 243-ו 164כנסה לפי הוראות סעיפים במקור מס ה

 17ס'    לפי  ו₪, שהותר ל  1,112, בסך  הניכוילאחר    היא ההכנסה  גונן"הכנסה חייבת" של  כלומר,  
 בתחום עיסוקו. מקצועית, בשל דמי החבר ששילם לאגודה לפקודה

 הכנסה ₪  828,110 -לפקודה  71ניכוי לפי ס' ₪  ,1121 = ₪ 716,109

   .בתשובה 
כ
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ְחָצה ָחלּוק) ₪ 85שערכה ועלותה  מתנהו ממעסיק ןונג קיבל הולדת בנו הצעיר,ְלֶרֶגל , 9/2018-ב .2שאלה מספר   רַּ
ת, בחודש זה, גם מעסיקהמ. כמו כן, קיבל (ְלִתינֹוק ְמָחאַּ י  הַּ  לרגל ראש השנה.  ,₪ 96על סך שַּ

ממנו מתנה קיבל  5/2018-ב .2018בשנת  ממעסיקולא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל 
ְבכֹורווה של בנו בר המצלרגל  ,(ֶסְלִפי מֹוט) ₪ 85שערכה ועלותה   ₪ 85שערכה ועלותה ומתנה , הַּ

ְרָסל) ל עַּ פֵּ ר , לרגל (ְלִטּיּוִלים ִמְתקַּ ֲעבַּ  . ועסק גונן למשרדים החדשיםמ ֶשָבּההמחלקה מַּ

בכל  החוגמעלות  40%משלם  קיסהמע₪.  240 החוג ֲעלּות. ֶטהאָקָר  ְבחּוג ָרשּוםבנו של גונן 
 .את היתרה םמשל וגונן ,החוגלהנהלת  ְיִשירֹות, חודש

ֵקף לשכר  ?9/2018-שקיבל ב הטבות, לצורך חישוב מס, בשל הגונןשל  ומהו הסכום ֶשִּיזָּ
 ₪  237 .א 

 ₪  192 .ב

 ₪  96 .ג

 ₪  152 .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
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

ת עֲ 2)2לפי סעיף  ְכָנסַּ  בֹוָדה" היא: ()א( לפקודת מס הכנסה, "הַּ

ת ֲהָנָאה או ְקצּוָבה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים  "  ְכרּות או ריווח מעבודה; כל טֹובַּ ִהְשתַּ
בֹות תשלומים ְבֶשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ  שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלרַּ

ט תשלומים כָ  עֵּ לעובד כהוצאה;  ָאמּור המותרים או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלמַּ
ין שניתנו בכסף   -שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל   בֵּ

ֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; " יָשִרין או בַּ ין שניתנו לעובד ְבמֵּ ין בשווה כסף, בֵּ  ּובֵּ

, גונןעבודה אצל    תכנסהבחודש, מהווה    ₪  96סך של    ,טהאחוג הקרִהְשַתְתפּות המעסיק בעלות  
ף לשכר2)2לפי ס'   ( 240×  ₪40% =  96)    .     ו()א( לפקודה. סכום זה ִיָזקֵּ

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

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

ת₪ 96יש לזקוף סך של  גונןשל  ולפיכך, לשכר ְמָחאַּ  לרגל ראש השנה. השי , שווי הַּ

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

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

את המתנה לרגל , טרם שקיבל 9/2018 קיבל לרגל אירועים אישיים עד שגונןסך המתנות 
(. סכום זה לא לרגל בר מצווה של בנו הבכור  5/2018-המתנה שקיבל ב₪ )  85, היה  ירעהולדת ילדו הצ

₪  210 -קנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות( ( לת4)2עלה על הסכום שנקבע בתקנה 
 (.2018בשנת המס בשנה )

 אינו "אירוע אישי". גונן למשרדים החדשים מעבר המחלקה בה מועסקלמען הסר ספק, 

קיבל לרגל שסך המתנות , 9/2018-המתנה לרגל האירוע האישי ב את  קיבלגונן לאחר ש
 (בןהולדת  85מצווה +  רב ₪85 =  170)      .₪ 170עמד על  2018אירועים אישיים בשנת המס 

מס הכנסה )ניכוי הוצאות ( לתקנות  4)2עולה על הסכום שנקבע בתקנה  לא  (  ₪ 170)סכום זה  
בגין המתנה שווי כל גונן לא יזקף לשכרו של לפיכך,  (.2018-נכון ל₪ בשנה ) 210 -מסויימות( 

 .9/2018-שקיבל לרגל האירוע האישי ב

 .₪  192  לצורך חישוב מס,  ,של גונן  , יש לזקוף לשכרו2018/9-שקיבל ב  הטבותבשל הלסיכום,  

 (ראש השנהמתנה לרגל  96 +הקראטה  חוג לותבע המעסיק השתתפות 96 ₪ = 192)  

 .בתשובה 
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  .רכב צמוד לשימושהו טלפון סלולרי )רט"ן(של נילי העמיד לרשותה  מעסיקה .3שאלה מספר 

שירותים ₪,  41.00בסך  מחיובים קבועים הורכבה ,1/2018-ב, הרט"ן ְבֶשלההוצאה החודשית 
הֹוָצָאה החודשית נילי לפי הסכם העבודה של₪.  14.82סך ₪ ומע"מ ב 46.18בסך  נלווים , אם הַּ

 ₪. 41משלמת את ההפרש מעל היא ₪,  41-גבוהה מְבֶשל הרט"ן 

 .15, קוד דגם: 811, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2017: הרכבם שנת רישו

 ? כב הצמודרההרט"ן ובשל , בשל 1/2018שיש ִלְזקֹוף לשכרה של נילי בתלוש  שוויהמהו 

 ₪ 1,360 .א 

 ₪  1,421 .ב

 ₪ 1,414 .ג

 ₪ 1,370 .ד

 פתרון  

 (.2)2ס'  -הכנסה פקודת מס  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.ת מס הנחיו

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

"שווי השימוש לכל חודש  -לתקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברדיו טלפון נייד(  2ְלִפי תקנה 
ט רדיו טלפון ָכָאמּור שניתן להתקשר ממנו למקום הועמד  ברדיו טלפון נייד ש עֵּ לרשות העובד, ְלמַּ

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

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

 41.00+  46.18+  14.82=  ₪ 102.00 ( :נלווים, השתתפות העובד וכדומה  

 min(  105;  102/  ₪2 = )  51 ₪: 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

 102 - ₪41 =  61 :ניליסכום ההוצאה החודשית ששילמה 

 max(  51 - 61;  0= )  ₪ 0 :נילישל  81/201וי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר וש

של   ה, שיזקף לשכר15, קוד דגם  811, קוד תוצר:  1, סוג:  2017שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 
 .₪ 370,1  -  2018/1בחודש  נילי

 ."ן, בשל הרכב הצמוד ובשל הרט₪ 1,370ייזקף שווי בסך לשכרה של נילי  -לסיכום 

 שווי השימוש ברט"ן 0+ שווי השימוש ברכב צמוד ₪1,370 =  1,370

 .דתשובה 
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ף ִבְמלֹוא גונן  ,בנוסף .(9/2016-ממנה נפרד בנילי ) ְגרּוָשתֹומשלם מזונות ל, 37גונן, בן  .4שאלה מספר  תֵּ ִמְשתַּ
ְלָכָלָתם של  נילי והיא זכאית, בשל נמצאים אצל הילדים  .1/1/2016-ו 8/8/2012ילדיו, ילידי  2כַּ

ִנית  ָשאינִ גונן    7/2017-לפקודה. ב  (1))ב(40ס'  לנקודות זיכוי לפי  אותם ילדים,   שֵּ ת  בַּ ֶחֶרת  זּוג  ְלבַּ  .אַּ

 ?2018בשנת המס  בחישוב המס של גונןיובאו בחשבון מה נקודות זיכוי כ

 נ"ז 3.25 .א 
 נ"ז 4.75 .ב

 נ"ז 5.75 .ג
 נ"ז 6.75 .ד

 פתרון   

 ג.66 א,40 ,40 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 שנים.  6לו  מלאו 2018. בשנת המס 8/8/2012הילד הבכור יליד 
כמי שטרם מלאו לו שש שנים  שנים. 2מלאו לו  2018. בשנת המס 1/1/2016הילד השני יליד 

 ( לפקודה, ילד זה הוא "פעוט".5)ג()66בשנת המס, לענין ס' 

 : 2018בשנת המס  גונןיובאו בחשבון בחישוב המס של שזיכוי הנקודות 

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

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

 ( לפקודה:5)ג()66נ"ז לפי ס' 

  החל  בעד  כל אחד  מילדיו   זיכוי  'נק  2½

 בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט 

  שנים חמש   לומלאו ועד לשנת המס שבה 

 נ"ז  2.5 × ילד 1נ''ז  =    2.50 ................................ [לפקודה (()ב5)ג()66סעיף ]

 נ"ז 1.00 ..... [( לפקודה2)ב()40ס' השתתפות בכלכלת ילדים ] 

 ומשלם לבת זוג אחרת  בשנית  שנישא   גרוש,

 נ"ז  00.1 ........... [ א לפקודה40ס'  לשעבר ]מזונות לבת זוגו 

 נ"ז  6.75 ....................................... סה"כ נקודות זיכוי 

 

 .דתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

  

 10/5/2018ועד    4/5/2018-החל ב(.  ד'יום  )  2/5/2018-של עובדיו שילם גונן ב  4/2018את משכורת   .5שאלה מספר 
 גונן לפי התקנות, מתי עלמקום העבודה היה סגור, לרגל הוצאת כל העובדים לחופשה שנתית. 
   (העזרו בלוח השנה שלהלן)לשלם את התשלומים לקופות הגמל של העובדים, בעד משכורת זו? 

 שבת יום ו  יום ה יום ד יום ג יום ב יום א
29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 
 חופשה שנתית ל"ג בעומר    

 

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 
   חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית חופשה שנתית

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 
  ערב שבועות      יום ירושלים

 .10/5/2018-לא יאוחר מ .א 
 .15/5/2018-לא יאוחר מ .ב

 .14/5/2018-לא יאוחר מ .ג

 .13/5/2018-מלא יאוחר  .ד

 פתרון   

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

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

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

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

 חודשית לעובד;שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת ה (1) 

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

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

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

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

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

 .2/5/2018-של עובדיו שילם גונן ב 4/2018שכורת את מ

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

 משכורת
 ל"ג בעומר
 1יום עסקים  

 
 

6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 
 

  2יום עסקים 

 

 3יום עסקים 
 

 4יום עסקים 

 

 5יום עסקים 
 

 6יום עסקים  

 
 

13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 
 יום ירושלים
 7יום עסקים  

 
ימים  15

 4/2018מתום 
 ותערב שבוע   

 

 

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים 
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק   גונן.  לפיכך, תשלומיו של  שלעיל  10הנקובים בתקנה  
 .(' איום ) 8201/5/13-לא יאוחר מ, כלומר, 8201/5/2ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

 .דתשובה 
  



 ©  2019כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל                 6  

 

 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

, חברת נילי בע"מ ה,ו החדשתלעבוד אצל מעסיק 28/6/2018-ב התחיל ,תושב ישראל, גונן .6שאלה מספר 
 .3/7/2018-ב"משכורת חודש". את משכורתו הראשונה הוא צפוי לקבל ב

ִראשֹונָּהעל גונן  , לכל המאוחר,מתי  ?ההחדש ות( אצל מעסיק101כרטיס עובד )טופס  ְלַמֵלא לָּ

 .3/7/2018 .א 

 .1/7/2018 .ב

 .28/6/2018 .ג

 .28/6/2018-המשבוע ימים תוך  .ד

 פתרון   

 (תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 2תק'  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 -(, בתקנות אלה תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 1לפי תקנה 

כהגדרתו בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת   -"עובד זר" 
 , אשר משולמת לו משכורת לעובד זר;1991-תנאים הוגנים(, התשנ"א

 משק ביתו הפרטי;שולמת לעובד זר על ידי יחיד, במשכורת המ -"משכורת לעובד זר" 

יחיד המקבל שכר עבודה ממעביד אחד בעד עבודה של פחות משמונה   -"עובד יומי" 
 עשר ימים בחודש, אולם לא פחות משמונה שעות בשבוע

משכורת המשולמת לעובד יומי, למעט שכר עבודה המשתלם בידי   -עבודה"  "שכר
 .יחיד במשק ביתו הפרטי

משכורת המשולמת לעובד בעד עבודת חודש; לענין זה, "עבודת חודש"   -משכורת חודש" "
 .ימים בחודש 18-למעט עבודה של פחות מ -

 

 .על ידי יחיד, במשק ביתו הפרטי רתשמשולמת לו משכוגונן אינו "עובד יומי" ואינו "עובד זר" 

 

 האמורות:תקנות ל 2לפי תקנה 

( את כל 0101רטיס העובד )טופס למעט עובד זר, חייב למלא בכעובד למעט עובד יומי ו )א( "
 הפרטים במועדים אלה:

תוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ביום שקיבל את משכורתו  (1)
 " ממעבידו, הכל לפי המועד המוקדם יותר;לראשונה 

 

 

ם שלעיל, חל ביום המועד המוקדם יותר, מבין המועדי, 28/6/2018-מאחר שהתחיל לעבוד ב
 .3/7/2018 - ממעסיקתורתו לראשונה שקיבל את משכו

 

 .אתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 .7שאלה מספר 

 

לפי חוק  התגייסה לשירות סדיר בצה"ל )  1/2/2017-ב  .1/1/2015-עלתה לישראל ב  ,19-, בת הנילי
במוסד להשכלה אקדמי  אר  לתוהתחילה ללמוד    שחרורה מצה"ל,  עם,  8/7/2018-ב  (.שירות בטחון

ֹּא. נילי מעוניינת גבוהה )ג( לפקודה תקופת 35בסעיף  ָכָאמּורדשים והח 42 ְבִמְנָין תּוָבא ֶשל
 .תיכוני-לימוד עללבמוסד  הותקופת לימודי לפי חוק שירות הבטחון סדירהשירות ה

ּה, , לפי כללי מס הכנסה הנוגעים לענייןהאם פּוף ִלְפִנּיָּתָּ  ֲעׂשּויָּה , (במועד) ומהד השלפקי ְּבכָּ
 (המשפטים הבאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין ) בקשתה זו של נילי להתקבל?

 .2018לפקודה, בשנת  35לא זכאית לנקודות זיכוי, לפי ס'  , מאחר שנילילא .א 

ָכאּוָתּהתקופת    אבל אך ורק אםכן,   .ב  ְרצּוָפהלפקודה, לא היתה    35לנקודות זיכוי, לפי ס'    זַּ
 .רצופים מששה חדשיםָפֲחָתה א להיעדרות מהארץ שבשל 

 )ג( לפקודה.35החדשים כאמור בס'    42רק תקופת שירות סדיר לא תובא במנין  אך ולא.   .ג

)ג( לפקודה 35דשים כאמור בסעיף והח 42לא תובא במנין  ,כאמור בקשתהכן. לפי  .ד
 .תיכוני-ללימוד עלתקופת שירות סדיר לפי חוק שירות בטחון ותקופת לימודים במוסד  

 פתרון  

 .3ס'  - כללי מס הכנסה )זיכוי לעולים במקרים מיוחדים(.   35ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 

  - כללי מס הכנסה )זיכוי לעולים במקרים מיוחדים(ל 3 לפי סעיף

)ג( לפקודה תקופת שירות 35החדשים כאמור בסעיף  42לפי בקשת הנישום לא תובא במנין "
ללימוד  ]נוסח משולב[, ותקופת לימודים במוסד 1959-סדיר לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט

 ."תיכוני-על

 

 .דתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

ילהלן  .8ר מספ שאלה ךשל גונן,  1/2018תלוש  ְרִכיבֵּ ְציֹות תֹומֵּ ְפִליקַּ   :בבית תוכנה אַּ

 ₪   15,246 ............................................................................................ יסוד משכורת. 1
פגונן מועסק ) שעות נוספותשכר  .2 לֹובַּ  ₪ 358 ................... , בכל חודש, בשעות נוספות(עַּ
ן. תוספת 3 ִנְכֶלֶלתטלפוני )תוספת קבועה  כֹונַּ  ₪ 182 .......................... יה(ב לפנסכמרכי הַּ
 ₪ 284 .............. (כשיצא ללקוחות בחודש זה )בגין ארוחות שאכל ארוחות ושתיה שווי. 4

(, בלבד מעסיקחלק לשלם לקרן השתלמות ֲעבּור גונן ) המעסיקאותו רשאי  ַהְמַרִּבימהו הסכום 
ֵקף ְּבִלי, 1/2018שכר  ְּבַעד  [כדין לאותה קופה ופריש את חלקמ גונןלמען הסר ספק,  ]שווי לשכרו?  ֶשִּיזָּ

 ₪ 1,178.40 .א 

 ₪ 1,183.95 .ב

 ₪ 1,157.10 .ג

 ₪  1,143.45 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

  -)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

הוותק בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו,  -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 

 -למו לקרן. ְלִעְניַּן זה כהכנסת עבודה של העובד בעת ששו

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

ין לשכת המהווה תקרה ְלִעְניַּן תשלום תוספת היוקר ְכִפי שהוא נקבע מעת לעת ב הסכם בֵּ
ין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;התיאום של האר  " גונים הכלכליים ְלבֵּ

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

איננה כוללת שכר שעות  לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" יב לפנסיההנכללת כמרכ
: כגון החזר כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד, שכר פרמיות, פריון עבודה או נוספות

הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע 
 מעביד.מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי ל

ןתוספת  יכך, "לפ ", שהיא תוספת קבועה שנכללת כמרכיב לפנסיה, תיכלל במשכורת טלפוני  כֹונַּ
 הקובעת לקה"ל.

אין לכלול את רכיב השכר "שווי ושכר שעות נוספות" במשכורת הקובעת לקה"ל אין לכלול "
המשכורת  כמו כן, לא תעלה ", המהווה תשלום שניתן לעובד לכיסוי הוצאותיו.ארוחות ושתיה

 ₪. 15,712הקובעת לקה"ל על 
 

 של גונן: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min[  לקה"לת שכר תקר 15,712( ; יסוד  15,246+ תוספת כונן  ₪182 = ] ) 15,428

 משכורת קובעת 428,15×  7.5%=  ₪ ,157.101 של גונן:   מהמשכורת הקובעת 7.5%

 .גתשובה 
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 .9שאלה מספר 

 

₪. מעסיקה מפריש  8,640שכר משולב בסך  -של נילי כלל רכיב שכר אחד  1/2018תלוש שכר 
(, בכל חודש, למרכיב הפיצויים ולמרכיב התגמולים בקופת גמל לקיצבה, בגין השכר האמורבעדה )

יב נילי מפרישה, למרכגם  את השיעור המרבי אותו הוא רשאי להפריש, בלי שיזקף שווי לשכרה.  
 ., לפי התקנותשיעור המרבי שהיא זכאית להפרישהאותה קופת גמל, את תגמולי העובד ב

 ?1/2018בתלוש לקבל  ֲעׂשּויָּהנילי שלפקודה(  א'45ס'  לפיממס ) המרבי מהו הזיכוי

 ₪ 211.68 .א 

 ₪  226.80 .ב

 ₪ 213.15 .ג

 ₪ 182.70 .ד

 פתרון  

 . א45  'ס - פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

 תרוןהסבר הפ
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 א לפקודה.45בשל תשלומיה לקופת גמל לקיצבה, זכאית נילי לזיכוי ממס לפי ס' 

     -"תשלומי עובד" של נילי לקופת גמל לקיצבה 

 שכר משולב 8,640 - 1/2018-לי בשל ני הכנסתה

  -הכנסתה המזכה בחודש זה 

 min{ תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 8,700; הכנסה בפועל ₪8,640 = }  8,640

 8,640×  7% = 604.80      -מגבלת עמית שכיר 

  604.80×  35%=  ₪ .68211 -א 45זיכוי לפי ס' 
 

 .אתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

ִנים תושב קבוע בישובא וה גונן .10שאלה מספר  לאחר שהגיע , ומעבודתפרש  6/12/2017-שנים. ב 7מזה  ִמְכמַּ
, רן פנסיה מקיפה₪ מק  14,480בסך של    לקבל ִקְצָבה חודשית  התחיל  1/1/2018-בלגיל הפרישה.  
ולא  ושנות עבודתלא קיבל כל מענקי פרישה בגין  גונןשיַּן ּוְיצ לשעבר. וסיקמע ואשר ערך עבור

מקבל, בכל חודש, קצבת אזרח ותיק   גונןמקרן הפנסיה,    ו". נוסף על הכנסתֶכֶרתּומקיבל "קצבה  
פרק ביטוח אזרחים ) הביטוח הלאומיפרק י"א לחוק לפי ₪ מהמוסד לביטוח לאומי,  2,303בסך 

ט (.וביטוח שאיריםותיקים  עֵּ ילאשר הכנסותיו אלה,  ְלמַּ  הכנסות נוספות.לגונן , אין פֹוְרטּו ְלעֵּ

סכום הזיכוי למען הסר ספק, ] ? )סכום מעוגל( 2018בשנת  גונן זכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 [.חייב בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי שגונןלה על סכום המס ועהאמור לא 

 ₪ 8,714 .א 

 ₪  10,649 .ב

 ₪ 9,240 .ג

 ₪ 7,447 .ד

 פתרון  

 ג(6)9, א9, 11 ,1ס'  -נסה פקודת מס הכ סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

" המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפי פרק אזרח ותיקקצבת ג( לפקודה, "6)9לפי ס' 
 .סה פטורההיא הכנומי, טוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים בחוק הביטוח הלאבי

ְקָנה ,2018, בשנת המס מכמניםבישוב תושבות קבע  על הכנסה חייבת מיגיעה  7%הנחה של  מַּ
 .₪ לשנה 132,000אישית עד לתקרה של 

 ים שהותרו הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטור" היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
ג( 6)9הפטורה ממס של גונן, לפי ס'  והכנסתכלומר, היא לא כוללת את ". ממנה לפי כל דין

 לפקודה.

 - 2018מיגיעה אישית בשנת המס  גונןהחייבת של  ההכנסה

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

 מתקרת הקצבה המזכה. " 67%על 
  .67%במקום  49%בכל מקום,  , יקראו סעיף זה,2018בי שנת המס גל, לפקודה (2)א)ז(9ְלִפי ס' 
 א)א( לפקודה:9ְלִפי ס' 

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

 גיל הפרישה.להגיע  גונןלפי נתוני השאלה, 

 מקבל גונןסך כל הקצבאות ש 14,480 - קיצבה מוכרת ₪0 =  14,480               :גונןהקצבה המזכה של 

 תקרת הקצבה המזכה 8,380×  ₪49% =  4,106.20      :              גונןהפטור על הקצבה המזכה של 

 הפטור 4,106.20=<  גונןהקצבה המזכה של  14,480

 :גונןבמס של הקצבה החייבת 

 קצבה מזכה 14,480.00 - הקצבה המזכההפטור על  4,106.20=  ₪ 10,373.80

 : 2018בשנת של גונן,  במס הכנסתו החייבת

 קצבה חייבת במס 10,373.80×  חודשי קצבה בשנת המס 12=  124,485.60

 . 2018בכל שנת המס  מכמניםגונן היה תושב קבוע בישוב 

 -  )מעוגל( 2018אי בשנת זכא וזיכוי "תושב ישוב" לו ה

 Min(  הכנסה חייבת 485.60,124;   תקרה  000132,× )  שיעור ההנחה  %7 ( =מעוגל)  ₪ 714,8

 הזיכוי. ניתן לפי נתוני השאלה, סכום הזיכוי האמור לא עולה על סכום המס שגונן חייב בו, בשל ההכנסה שלגביה

 .א תשובה
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לתפקיד  1/6/2018-בסניף אשדוד, מונתה ב ְכמֹוֶכֶרת 5/2018ששימשה עד  ,60 תב רווקה, ליני .11שאלה מספר 
 :6/2018עד  1/2018חודשים ב( "ברוטו למס")החודשי  הלהלן שכראצל מעסיקה.  שיווק מנהלת

 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 1/2018 חודש
 47,956 14,220 16,406 13,434 15,097 13,943 בש"ח שכר

ֶבהמס הכנסה    כמה  ,/20181/1-מצטבר מאם המס מחושב על בסיס    ?2018/6בתלוש   הממנ  ִיגָּ
 ₪ 14,868 .א 

 ₪ 11,958 .ב

 ₪ 17,203 .ג

 ₪ 12,552 .ד

 פתרון  

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

 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(

 וןהסבר הפתר
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 :נילייובאו בחשבון בחישוב המס של שנקודות זיכוי 

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

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

 נ"ז 500. ...................................................................... אשה

  ₪ ₪594 =  216נ"ז ×   75.2 ................................................. סה"כ נקודות זיכוי

  :6/2018 - 1/2018 החודשים 6-שכר מצטבר ב

121,056  = ₪47,956  +14,220  +16,406 + 13,434  +15,097 + 13,943 

 121,056/  ₪6 =  20,176 החודשים: 6-השכר החודשי הממוצע ב

 השכר החודשי הממוצע:מס "ברוטו" המוטל על 

 ₪ 19,960מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  3,821.40+ (  20,176 - 19,960) ×  ₪35% =  3,897.00

 מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

00.303,3  ( = ₪0  ;.00594 - 00.897,3  )max 

  :(5/2018 - 1/2018הקודמים ) החודשים 5-שכר מצטבר ב

73,100 = ₪ 14,220  +16,406 + 13,434  +15,097 + 13,943 

 73,100/  ₪5 =  14,620 החודשים: 5-השכר החודשי הממוצע ב

 :5/2018 -  1/2018ששולם בחודשים ממוצע השכר מס "ברוטו" שהוטל על 

 ₪ 14,360בגין משכורת מצטברת בסך מס מצטבר  2,085.40+ (  14,620 - 14,360) ×  ₪31% =  2,166.00

 : 5/2018 - 1/2018חודשים ב על ממוצע השכרמס בניכוי זיכויים אישיים ששולם 

00.572,1 ₪  ( =0  ;.00594 - 00.166,2  )max 

  :6/2018-ב נילישל  ההמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

 ( 00.303,3×  חודשים 6)  -(  00.572,1×  חודשים 5=)  ₪ 00.958,11 

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

 שמתקבל לאחר הפחתת הזיכויים האישיים הוא סכום "עגול", ללא אגורות.". כלומר, המס בחשבון

 .ב תשובה
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( 

למעסיק  המסראותו היום ב. האצל מעסיק 1/5/2018-ב, התחילה לעבוד 32בת רווקה , נילי .12שאלה מספר 
ס מפקיד שומה אּום מַּ כֹות מס בשיעור   137,200ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של    .אישור תֵּ ₪ יש ְלנַּ

ִבי. .40% ְמרַּ כֹות מס בשיעור הַּ ֶבר לסכום ֶזה יֵּש ְלנַּ עֵּ שנים  5 ֶשִמֶזהן, הודיעה למעסיק ו ככמ מֵּ
ִעיִרּיַּת, מסרה לו אישור תושב שקיבלה ִלְרָאָיההיא תושבת קבועה בישוב כרמיאל.   כרמיאל. מֵּ

 היה כלהלן: ,11/2018, עד נילישל  השכר , בכל חודש, מס לפי האישור.ההמעסיק ניכה משכר

 11/2018 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 חודש
 18,400 19,780 20,015 21,630 18,350 17,425 18,640 בש"ח שכר

 בתלוש זה? ה₪, כמה מס הכנסה יש לנכות ממנ 20,860 היה 12/2018-ב נילישל  האם שכר

 ₪ 9,597 .א 

 ₪ 8,233 .ב

 ₪ 9,804 .ג

 ₪ 8,827 .ד

 פתרון  

 .10, תק' 5ק' , ת1תק'  -( תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה סעיפים רלוונטיים

 .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -המס שנת 

 

 א

 

 

 

 

הורות רשאי להשומה  פקיד  "  -(  תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל  10לפי תקנה  
שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול 
להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת 

ר או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יות
ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת,  יד אחדממעב

 ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

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

 .47% - לפקודה 121עיף ביותר הקבוע בסשיעור המס הגבוה 

ר של  בֵּ           :12/2018עד  5/2018בחודשים  נילישכר ִמְצטַּ

155,100 = 20,860  +18,400 + 19,780 + 20,015  +21,630  +18,350  +17,425  +18,640 

כֹות בגין שכר מ ר שיש ְלנַּ בֵּ  ְלִפי אישור תיאום המס: 12/2018עד  5/2018-מס ִמְצטַּ

 137,200×  40%( +  155,100 - 137,200× )  השיעור המרבי ₪47% =  63,293

ר של  בֵּ           :11/2018עד  5/2018בחודשים  נילישכר ִמְצטַּ

134,240  =18,400  +19,780  +20,015  +21,630  +18,350  +17,425  +18,640 

ר שנוכה  בחודשים  בֵּ           , לפי אישור תיאום המס:11/2018עד  5/2018מס ִמְצטַּ

696,53  = ₪%40 × 240,134 ₪  

 - תאום המס על פי, 12/2018, בתלוש נילישינוכה מסכום המס 

 מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס 293,63 -מס שנוכה מהשכר  696,53=  ₪ 597,9

 .אתשובה 
  



 ©  2019כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל                 13  

 

 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 .13שאלה מספר 

 

ואה צמודה למדד ונושאת ריבית הלו. ה1/1/2018-ב לנילי עומדת הלוואה שקיבלה ממעסיקה
ְזִקיָפהלשנה. ב 1%של  עומדת יתרת הקרן המוסכמת לפי תנאי , 2/2018, חודש תקופת הַּ

 .[ 31/12/2019-הלוואה מוחזרת בתשלום אחד בקרן ה] ₪. 8,264ההלוואה על 

, מהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכרה של ניליבתקופת הזקיפה,    0.1%-המדד עלה באם  
 [התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם.] (?2/2018ההלוואה, בתקופת זקיפה זו ) בגין

 ₪ 15.72 .א 

 ₪ 7.45 .ב

 ₪ 9.36 .ג

 ₪ 8.58 .ד

 פתרון  

 )ט( לפקודת מס הכנסה3ס'  סעיפים רלוונטיים

 תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

שיעור " - 2018קביעת שיעור ריבית(, נכון לשנת המס לתקנות מס הכנסה )( 1)א()2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  3.48%ט( לפקודה יהיה )3הריבית לעניין סעיף 

 ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

יף ל אף האמור בתקנת משנה )א(, שיעור הריבית לענין סע"ע  -)ב( לתקנות האמורות  2לפי תקנה  
אדם שהעובד הוא בעל -בני-שאינו חבר)ט( לפקודה, לגבי הלוואה שניתנה לעובד ממעביד 3

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

הריבית שנצבר לחובת הפרש הריבית יהא ההפרש שבין סכום " -לתקנות הנ"ל  3לפי תקנה 
הקרן המוסכמת בתקופת זקיפה, לפי תנאי ההלוואה, לבין סכום הריבית  הלווה על יתרת

שהיתה נצברת באותה תקופה על יתרת קרן ההלוואה, אילו הריבית על ההלוואה היתה בשיעור 
 ".2האמור בתקנה 

ת הינו הכנסת אצל מי שהפרש הריבי" -)א( לתקנות האמורות 1י תקנה , לפ"תקופת זקיפה"
 ".כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין יום גמר פרעון יתרת קרן ההלוואה - עבודה

)ט( שחל עליו רק 3הלוואה ְלִעְניַּן הסכום ₪( עולה על  8,264יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה )
 ₪(. 7,680) שיעור עליית המדד

 

 .28 - 2/2018מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

 ית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  יבהר

 ₪ 8,264×  3.48%×  ימים בתקופת הזקיפה 28/  ₪365 =  22.06

 הריבית שנצברה לחובת נילי על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה:

 ₪ 8,264 × ( ריבית 1% × ימים בתקופת הזקיפה 28 / 365)  ₪ = 6.34 .......... ריבית לשנה 1%

 ₪ ( 264,8+  ריבית 34.6)  × שיעור עלית המדד 0.1%=  ₪ 27.8 ........... הפרשי הצמדה 

 6.34+  ₪8.27 =  14.61 .... סה"כ שנצבר לחובה

הריבית שנצברה לחובת נילי על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה 
 ₪(. ₪22.06(, קטנה מהסכום הנדרש לפי התקנות ) 14.61)

 ריבית נדרשת על פי התקנות 22.06> י לפי תנאי ההלוואה ה לחובת נילריבית שנצבר 14.61

 בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 45.7לפיכך, יזקף לשכרה של נילי שווי ריבית בסך של 

 התקנות על פיריבית נדרשת  06.22 - ההלוואהסכום הריבית לפי תנאי  61.14=  הפרש הריבית ₪ 45.7

 

 .בתשובה 
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ל -גונן עובד כפועל יצור אצל מעסיקו היחיד  1/1/2018-מ .14שאלה מספר  ֲעִשָּיה ִמְפעַּ ר ְפִעילּותֹו היא יֶשעִ  תַּ קַּ
ְשָמעּוָתּה בחוק עידוד התעשיה )מסים( ֶּיֶמת עבודה במשמרות . במפעל פעילות ייצורית ְכמַּ ִמְתקַּ

. במשמרת שניה או שלישיתרות בשל העבודה  משלם תוספת משמ  . המעסיקלפקודה  10  ס'  לענין
 , היתה כלהלן:2018מעסיק זה, בשנת זכאי לה מאת  שגונן היהההכנסה 
 ₪ 46,926 ........................................................ עבודה במשמרת הראשונה. 1
 ₪ 42,621 ............................................................ השניהעבודה במשמרת  .2
 ₪ 40,082 ........................................................ השלישיתעבודה במשמרת  .3
 ₪ 6,194 ........................ לחו"ל, קצובת הבראה ושווי ארוחות ותשווי נסיע. 4

 10לפי ס'  ,2018בשנת  מעבודה במשמרות של גונן ְּבֶשל הכנסתו, ממס הזיכוי סכוםמהו 
 לפקודה ולפי התקנות הנוגעות לענין?

 ₪  12,041 .א 

 ₪  11,160 .ב

 ₪ 11,112 .ג

 ₪  12,405 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

רֹות:  ִמְשמָּ

 46,926 + 42,621 + 40,082 + ₪6,194 =  135,823 :2018-הכנסה כוללת של גונן ממשכורת ב

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

 135,823 - 127,200=  ₪  8,623 :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

 40,082+  42,621=  ₪ 82,703 שכר ִמְשָמרֹות שניה ושלישית:

 82,703 - ₪8,623 =   74,080 שכר ִמְשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

 74,080×  ₪15% =  11,112 (: סכום מעוגלהטבת המס )

ִבי ְבִגין שכר ִמְשָמרֹות בתעשייהי ְמ זיכו  ₪ בשנה  11,112 :רַּ

 min(  11,112;  תקרה 11,160= )  ₪  11,112 :הזיכוי המרביבדיקה מול 

 .גתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 .15שאלה מספר 

 

 

ח  3/2018-ב. ָקבּועַּ  ֶפןֹוְבאבהרצליה  תועובד הגר נילי ם באילת. ימי 13לעבוד  המעביד האותָשלַּ
ְשִהָּיה ק"מ מהרצליה( וכל ימי  364לאילת )המרוחקת  הנסיעה ִחִּיים לייצור  בה היוהַּ ֶהְכרֵּ

, בסך של לינות 12הוצאות לינה במלון באילת,  ניליהמעביד שילם בעד . מעבידשל ה תוהכנס
ן(. ] נותבהתאם לתק, מּוָכחֹותהוצאות בפועל דולרים לכל לינה ) 161 עַּ ְש  ְלמַּ פַּ אלה זו כל , מוצגים בשטּותהַּ

 [.לפי השער היציג כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה יםמחושבהסכומים בערכי דולר, כשהם 

ֵקף מהו הסכום  בתרגום לערכים הנסיעה לאילת ) ְּבֶשל, לצורך חישוב מס, נילישל  הלשכרֶשִּיזָּ
 [ התקנותיכוי על פי למען הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בנ] (? דולריים

 $ 468 .א 

 $ 195 .ב

 $ 483 .ג

 $ 201 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

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

 ה. כנסה מעבוד, מהווים ה"בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו

 - לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה )החבק( 

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

 נן הינו הכנסה בידו. מותרות בניכוי לעובד, ולפיכך, החזר בגי

ידי המעביד, יש בפקודה "קיצור דרך". -בעניין הוצאות עובד המותרות בניכוי, המשתלמות על 
לפקודה, בחר  17ם לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף במקו

 המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי". 

 , יותרו לניכוי: תקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(א( ל2)2קנה ְלִפי ת

זור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או בא )א( 
()ב( כשהוא מחושב בשקלים חדשים לפי השער היציג של 1()ב()2הסכומים הנקובים בפסקה )

ני מועד הלינה, ואולם הוצאות שהוציא נישום ללינה במקום הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפ
קו העיקרי, לא יותרו בניכוי, קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסו 100-המרוחק פחות מ

 זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום; 

יא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה (, יותרו בניכוי הוצאות שהוצ3על אף האמור בפסקה ) )ב( 
 כוי, כאמור בפסקת משנה )א( לעיל; במחיר לינה המותרת בני

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

 : 2של תקנה  ()ב(1()ב()2הסכומים הנקובים בפסקה )

 כל הוצאות הלינה המוכרות;  -דולר  122- לגבי לינה שעלותה נמוכה מ (   1)

  122-לא פחות מ אךמהוצאות הלינה המוכרות,  75% -דולר  122- לגבי לינה שעלותה גבוהה מ (   2)
 ללינה;  דולר

  דולר ללינה,  278, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה    -הוצאות לינה מוכרות" "
 . הנמוך ביניהם

דולר. לפיכך, יותרו  122-מגבוהה  הלינות היתה 12-כל אחת מההוצאה בפועל המוכחת של 
 .דולר ללינה 122-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ %75לניכוי 

 max[  min  ;122$ $ התקרה ( $278 ההוצאה בפועל ;  161× )  75%לינות × ]  $12 =  1,464

 $ 161 × $12 =  1,932 :  הלינות 12המעביד בעד ששילם סה"כ הסכום 

 $ 1,464 הלינות:   12סה"כ הסכום שיותר לניכוי בעד 

  :נילישל  הלזקוף לשכר, אותן יש הוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי

468 $  (  =1,464  $- 1,932 $ ) 

 .אתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 .16שאלה מספר 

 

₪, פרמיה קבוצתית בסך  20,438, הורכב משכר יסוד בסך 54של נילי, נשואה בת  1/2018תלוש 
₪ ל"אחים   500  ,ִאיִשי  ֶפןֹוְבאבחודש זה,    לאחר שתרמה  ₪.  1,176בסך  חודשי    דיור₪ ושווי    4,627

 ומסרה את כל המסמכים הדרושים למעסיקה,( לעניין תרומותמאושר מוסד ציבור ) לחיים"
בֹות ִדין לה ניתן ,על שמה ְמקֹוִריתקבלה  ְלרַּ  לפקודה ₪46, לפי ס'  175בסך  כויזי , בתלוש זה,כַּ

 . [לעובדיו באמצעות תלוש שכר 46זיכוי לפי סעיף תת ליש הרשאה  למען הסר ספק, למעסיק]

התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי )  ?זה  בתלוש)"נטו לתשלום"(    לנילימהו שכר ה"נטו" שישולם  
 (ביטוח בריאות

 ₪  20,396 .א 

 ₪ 19,526 .ב

 ₪ 20,990 .ג

 ₪  19,814 .ד

 ן פתרו  

 ב.121, 121, 46א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 שכר יסוד   20,438+  פרמיה     4,627+    דיור חודשישווי    1,176  ₪ =  26,241למס" של נילי:    ְברּוטֹושכר "

 חישוב המס:

 לפקודה: 121מס לפי ס'   

 ₪  19,960מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך ₪  3,821.40 + ( 26,241 - 19,960)  × 35% = ₪ 6,019.75

 (: אין₪ 53,490על כל שקל מעל  3%ף בסך מס נוסב לפקודה )121מס לפי ס'  

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

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

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

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

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

 ₪ 00175. ......................................................... לפקודה 46זיכוי ממס לפי ס' 

  ₪ 00.769 .................................................................. יםסה"כ זיכויים אישי

  הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 

 המס שחושב  6,019.75 - זיכויים אישיים ₪00.769 =  75.250,5*  =  סכום מעוגל ₪ 5,251

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

 ".אגורות לא יובא בחשבון 49על חדש שאינו עולה 

 

 של נילי, ללא זקיפות שווי:  1/2018תשלומים בתלוש 

  שכר יסוד  20,438+  פרמיה  ₪4,627 =  25,065
 

 :"( בחודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסהנטו לתשלוםם )"שכר ה"נטו" שישול

 תשלומים ללא זקיפות שווי 065,52 -מס הכנסה  ,1255 = ₪ 814,19

 

 .דתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 .17שאלה מספר 

 

( אצל מעסיקה, הסתיימו יחסי העבודה 28שנות עבודה של נילי )רווקה בת  6, בתום 31/5/18-ב
בֹותבין הצדדים, עם פיטוריה. משכורתה החודשית,  משכורת החודש ששולמה לה לחודש  ְלרַּ

-. בטופס ה₪ 1,550שווי שימוש ברכב צמוד בסך ₪ ו 18,270משכר יסוד בסך  ְרְכָבהּוה, 5/2018
ב,  5/2018תשלום שכר    במועד  ֶשמּוָלא  161   .במס  חייב₪,    4,752, סך  ֶשֶחְלקֹו  מענק פרישהלה    חּושַּ

 י?  , כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב במס של ניללפי התקנותבחישוב מס 

 ₪ 1,596 .א 

 ₪ 1,658 .ב

 ₪ 1,473 .ג

 ₪ 1,606 .ד

 פתרון   

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

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

עביד המשלם לעובד למעט עובד "מ -(תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( ל1)א()7ְלִפי תקנה 
ינֹו פטור   ה, ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו א( לפקוד7)9ף  ממס ְלִפי סעייומי, מענק פרישה שכולו או חלקו אֵּ

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

 ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

משכורת בלתי  מעביד המשלם לעובד" -( תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)א( ל4ְלִפי תקנה 
ן ֶזה, "הפרש המס" 12-מנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל בקבועה, ינכה מ  -; ְלִעְניַּ

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

 החישוב:

    נקודות הזיכוי שיובאו בחשבון בחישוב המס של נילי:

 תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה 0.5=  2.75

 752.×  216=  ₪ 594  -סכום נקודות הזיכוי 

 שכר יסוד  270,18+   שווי רכב  1,550=    ₪ 820,19 -  2018/5משכורת החודש ששולמה לנילי, לחודש 

 4,752/  ₪12 =  396 עה" )המענק החייב(:המשכורת הבלתי קבוהחלק השנים עשר מ"

 19,820+  ₪396 =  20,216 מהמשכורת הבלתי קבועה:   12-משכורת החודש + החלק ה

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

 ₪  19,960רת מצטברת בסך בגין משכומס מצטבר  3,821.40+ (  20,216 - 19,960) ×  ₪35% =  3,911

 max(  911,3 - 594;  0= )  ₪ 3,317 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

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

 ₪  14,360בגין משכורת מצטברת בסך מס מצטבר  2,085.40+ (  19,820 - 14,360) ×  ₪31% =  3,778

 max(  778,3 - 594;  0= )  ₪ 3,184 מס בניכוי זיכויים אישיים:       

 3,317 - ₪3,184 =  133  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק )"המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
 133×  12=   ₪ 1,596 קבועה"(:

 .אתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

הוא משמש  מהון המניות בה. 15%-גונן הוא "חבר", בעל שליטה בחברת מעטים, המחזיק ב .18שאלה מספר 
לפי הסעיף הנוגע לענין בפקודת מס ₪.  36,420 -בחברה כסמנכ"ל כספים. שכרו החודשי 

תֹו רּוריְּבבֵ הכנסה,  סָּ  ְּבַעד ניכויים בשל תשלומים לקופת גמל לקיצבה,  ְתרּוּוילא , החייבת ַהְכנָּ
 . בשנה מסוייםסכום העולים על , ְּבֶשלֹו הפיצויים, ששילמה החברה ִכיבֵמְר 

 ?2018גונן, בשנת  ְּבֶשללמרכיב הפיצויים בקופת גמל לקיצבה,  ְמַרִּבימהו אותו סכום הפרשה 
 ₪  24,765 .א 

 ₪ 12,230 .ב

 ₪ 32,800 .ג

 ₪  18,240 .ד

 פתרון  

 סה.ת מס הכנ.  טבלאו()א(9)32 -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

   -( לפקודה, בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל 9)32לפי ס' 

א( ששילמה  7)9ת הפטורים ממס לפי סעיף נק עקב פרישה או עקב מוותשלום סכומי מע ( 1) )א( "
, לבעל 76כמשמעותה בסעיף חברה שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם, 

 ; 1975שליטה שהוא חבר בה או לאחר במקומו, בשל שנות עבודה עד שנת 

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

ממשכורתו הקובעת של  4.5%לקרן השתלמות בסכום העולה על , ותשלומים חדשים 
 החבר; 

( למי שהיה עובד בחברה ובעל שליטה בה 1קצבה ששילמה חברה כאמור בפסקת משנה ) ( 3)  
בשל כל   1.5%-על משכורתו הממוצעת בתקופת עבודתו ומוכפלת ב או לקרובו, העולה

סתו של העובד מעבודה כאמור סך כל הכנ  –צעת"  שנת עבודה; בפסקה זו, "משכורת ממו
 ; ( במהלך כל שנות עבודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודה בחברה2)2בסעיף 

שנתיים מיום שחדל להיות חבר. ( יחולו גם לגבי מי שטרם חלפו  2)- ( ו1הוראות פסקאות משנה )
יין נהל להורות אחרת אם ראה לעשות כן לפי הנסיבות; לענעל אף האמור בפסקה זו רשאי המ

 -פסקה זו 

 מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה: -"בעל שליטה" 

 ; ההצבעה - לפחות מכוח 10%-לפחות מהון המניות שהוצא או ב 10%-ב )א(

ההצבעה או  - לפחות מכוח 10%- לפחות מהון המניות שהוצא או ב 10%-בזכות להחזיק ב )ב(
 בזכות לרכשם;

 לפחות מהרווחים;  10%בזכות לקבל  )ג( 

 בזכות למנות מנהל; )ד(

 )ד(; 76כמשמעותו בסעיף  -"קרובו" 

ו בעקיפין, זוגו, במישרין א-זוגו, או שיש לבן-בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן -"חבר" 
כוש כל אחד מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לר 5%לפחות 

זוג -זכות לקבל רווחים; ובלבד שלא יובאו בחשבון לענין זה זכויותיו של בןמאלה או מה
 שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה; 

 )ה(; 3כהגדרתה בסעיף  -"משכורת קובעת" 

)א( או על  9א( לא יחול על סכום מענק עקב מוות הפטור ממס לפי סעיף קת משנה )האמור בפס )ב( 
 "   ;לכל שנת עבודה, הכל לפי הסכום הקטן₪  12,230 עולה על סכום מענק עקב מוות שאינו

  -)ד( לפקודה  76לפי ס' 

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

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

 אדם ובא כוחו; (2)   

 "  שותפים בשותפות. (3)   
 

 מתוך טבלאות מס הכנסה )המצורפות לשאלון המבחן(: 

 ₪ לשנה.  12,230 - (2()א() 9)32עיף ס -ה סכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקצב

 .₪  12,230  -  2018  גונן, בשנת  ְּבֶשלסכום ההפרשה המרבי למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקיצבה,  

 .בתשובה 
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 .19שאלה מספר 

 

 

עד שהסתיימו שנים, ב"משכורת חודש" ובמשרה מלאה,  12 היחיד נילי עבדה אצל מעסיקה
בֹות. משכורתה החודשית ), עם פיטוריה30/4/2018-בודה בין הצדדים  יחסי העב "המשכורת   ְלרַּ

ָלןהאחרונה" לפני הפרישה( היתה   :ִכְלהַּ
 ₪ 7,148 .........................................................................................שכר יסוד . 1
 ₪ 240 ...................................................... לעבודה וממנהדמי נסיעות תשלום . 2
 ₪ 252 .......................................................... )משולמת כל חודש(. קצובת הבראה 3
 ₪ 674 ......................... (ם לפני הפרישהחודשים אחרוני 12ממוצע נוספות )שעות שכר . 4

מענק הפטור ממס של מהו החלק ₪,  147,320אם נילי קיבלה ממעסיקה מענק פרישה בסך 
להגדיל את הפטור, מכוח ביקשה    שנילי  ַהִניחּוככל שהדבר דרוש,    -?  א( לפקודה7)9זה, לפי ס'  

מור למען הסר ספק, לא היו במענק הא]סמכות מנהל רשות המיסים, והפטור הוגדל בהתאם 
 [ה.במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצב ניליסכומים שראו אותם כהכנסת עבודה של 

 ₪ 96,888 .א 

 ₪ 146,760 .ב
 ₪ 145,332 .ג

 ₪ 128,664 .ד

 פתרון   

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

 הנחיות מס הכנסה.

 תרוןהסבר הפ
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

 א()א( לפקודה, פטור ממס:7)9לפי ס' 

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

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

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

 ניליסכומים שראו אותם כהכנסת עבודה של לפי נתוני השאלה, לא נכללו במענק הפרישה 
 ( לפקודה.ב1א( או )1()3)ה3במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה, לפי סעיף 

לענין קופת גמל משכורת,  -( )כללים לאישור ולניהול קופות גמל לתקנות מס הכנסה  1לפי ס' 
 למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו , הכנסת עבודה - צויים או לדמי מחלהלפי

 ".ולמעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד

לעובד  ןשניתדמי נסיעות תשלום כלומר, ה"משכורת", לעניין חישוב הפטור, לא תכלול את 
 (.קצובת נסיעה) לכיסוי הוצאותיו

     נה:    משכורת אחרו של חודש, לפימשכורת 

 שכר יסוד 7,148+ קצובת הבראה  252+ שעות נוספות   ₪674 =  8,074

ֶלק הפטור ממס של מענק פרישה  חֵּ  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללאשל נילי, הַּ

 min[  min(  תקרה 12,230;  8,074× )  שנות עבודה 12; מענק ₪147,320 = ]  96,888
 

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

 ף.ממשכורת של חודש ולא יותר מתקרת הפטור הנקובה בסעי 150%-עד ל
 

ֶלק הפטור ממס של מענק פרישה  חֵּ  :פטורהגדלת ה כוללשל נילי, הַּ

 min[  min( תקרה  12,230; 8,074×  150% ) × שנות עבודה 12; מענק 147,320= ]  ₪ 145,332

 

 .גתשובה 
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כהגדרתו בחוק עובדים זרים )איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים , "עובד זר"ג'וני,  .20שאלה מספר 
ִד בישראל  שֹוֶהה, תאילנד, אזרח הוגנים( ִדין בענף וין כַּ לפי היתר ) ָהֶאְתִנּיֹותהמסעדות מועסק כַּ

, בעד ושל 1/2018שכר שעות עבודה.  156בכל חודש הוא מועסק . (ים בענף זהזר יםלהעסקת עובד
  ₪. 19,200היה  שעות עבודה, 156

 ג'וני?מהו סכום "היטל העסקת עובד זר" שישולם ְּבִגין שכרו זה של 

 ₪  2,880 .א 
 ₪  0 .ב

 ₪  3,840 .ג

 ₪ 1,920 .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
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

  -בפרק זה  ")א( 
שהופקה או שנצמחה באזור כהגדרתו בסעיף    מס הכנסה לרבות הכנסה כאמור  ( לפקודת2)2הכנסה לפי סעיף    -"הכנסה"  

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

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

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

 , חל עליו;1994-חקיקה(, התשנ"ה 
את ישראל, בדרך כלל בתום יום העבודה, עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא   (2)

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

הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא  –שעות בחודש  180-ולגבי עובד זר המועסק פחות מהגבוה מזה, 
ל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה  ומוכפ  180-עובד בחודש כשהוא מחולק ב

 ; מזה
במקלט לקרבנות  , או עבירות נלוות, השוהה  1977-ק העונשין, התשל"זא לחו203עובד זר שנעברה נגדו עבירה לפי סעיף   (6)

 יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור; -אביב-סחר בתל
בה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה אחרת המנוי  עובד זר בעל אשרה ורישיון ישי (7)

 הסכם חופשת עבודה(, והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:   – ק זה  בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן )בחו
 הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית; )א( 
 חודשים;  12התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על  )ב(
 שה חודשים; התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלו )ג( 
 העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;  )ד(
 מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה; )ה(

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

 " 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' 

ק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף עובד הזר מועס ההיטל( ואם ה 
 . 15% –, ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין  0% -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"  מס הכנסה,    לפקודת   1לפי ס'  
  2018.   השכר הממוצע האמור, נכון לשנת המס  )ב( לחוק הביטוח הלאומי ]נוסח משולב[, כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי2
 ₪ בחודש.  9,906 -

  180-עות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק בר השמספ .שעות בחודש 180-מועסק פחות מ ג'וני
 - ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק

 מספר השעות שג'וני עובד בחודש 156 /  180 × השכר הממוצע במשק 9,906 × ₪2 =  17,170.40

שבסעיף הוא נופל בגדר החריג עבור חודש עבודה, הכנסה בסכום הגבוה מזה. כלומר, ב, משולמת ג'וניל
 ₪   17,170.40<  שעות עבודה בחודש 156הכנסתו של ג'וני בעד ₪   19,200       -ל ( שלעי 5)א()44

 . המעסיק לא חייב בהיטל בגין ג'ונילפיכך, 

 .בתשובה 
  

  



 ©  2019כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל                 21  

 

 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 דיני עבודה
 
 
  

שנחתם בין גונן,  בחוזה העבודה בחוזי עבודה אישיים. ְסָדִריםּומת "נילי" יחסי העבודה בחבר .21שאלה מספר 
לא יהיה  ניליהוראה לפיה "ביחסי העבודה בין העובד לבין  ִנְכֶלֶלת מנהל העבודה, לבין "נילי",

לולא  על ידי ועד עובדים ָצגּוְמיהעובד  ֲהָקָמה ִיְפעַּ התחיל גונן  2018. בינואר של ועד עובדים" לַּ
עַּ לפעול  ְרְגנּות ןְלמַּ שפעילותו זו לא תיעשה במהלך  ִהְקִפיד. גונן עד עובדיםובו "נילי" עובדי ִהְתאַּ

 ֶנְחֶשֶבת פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדיםשעות העבודה. הנהלת "נילי" הודיעה לגונן ש
ְרָדִניתהתנהגות  ְתָרָאהשל חוזה העבודה. ניתנת לו  ֲהָפָרהבעבודה ומהווה  מַּ עֲ לפני  הַּ  ָבָרתֹוהַּ
תמתפקידו   מנהל העבודה", בשל פעילותו זו, אם ימשיך בה. מול"ג ּוְשִלילַּ

את הגמול  לֹוְוִלְשללהעביר את גונן מתפקידו  "נילי" תהאם, בנסיבות שתוארו לעיל, רשאי
 ועד? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(ההאמור, בשל פעילותו להקמת  

ְכָשָרהקידום בעבודה, ממנו  עַּ ֹוִלְמנ, אבל היא רשאית, בשל פעילותו האמורה, לא .א  או  הַּ
 .השתלמות מקצועית

 לא רשאי לפעול לצורך הקמה של ועד עובדים.  , גונןמי שאחראי על עובדיםככן, מאחר ש .ב

ע תלא רשאי "נילי"לא.  .ג  את תנאי עבודתו של גונן בשל פעילותו האמורה. ְלָהרַּ

דלפעול להקמת כן, מאחר שהאיסור  .ד עַּ  הצדדים.ה שנחתם בין בחוזה העבוד ִנְכָלל וַּ
 פתרון  

 י.33ס'  -חוק הסכמים קיבוציים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

  - י לחוק הסכמים קיבוציים33לפי סעיף 

לעבודה,   , ולא יימנע מקבלה של אדםלא ירע תנאי עבודה של עובדלא יפטר עובד,    מעסיק )א("
 בשל אחד מאלה: 

 חברותו או פעילותו בארגון עובדים;  (1)

 פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים; ( 2)

 הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים; ( 3)

לענין  חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; ( 4)
העובדים או   יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגוןזה,  

 מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת;

 " .פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים (5)

, לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית - "תנאי עבודה"בסעיף זה,  )ב(    
 " הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה. ותשלומיםפיצויי פיטורים, הטבות 

 .גתשובה 
  



 ©  2019כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל                 22  

 

 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

ם. שכרו 1/11/17-גונן התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב .22שאלה מספר  לֵּ  4/11/18-. בימי עבודהעל בסיס לו  ִמְשתַּ
 המוקדמת על פי החוק., ֶשִּיָכְנסּו לתוקף ְבתֹום תקופת ההודעה והמעסיק על פיטורי וע להודי

ֵתת הנוגע לעניין, על המעסיק  חוקהכמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי   לגונן?לָּ

 ימים. 30 .א 

  ימים. 21 .ב

 ימים.  12 .ג

 ימים. 14 .ד

 פתרון  

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

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

 הפתרוןהסבר 
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 ולהתפטרות:לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים  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' 
 שאינו עובד במשכורת. עובד -ר" בשכ-"עובדבסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר; 

 

ם על בסיס ימי עבודה לֵּ  בשכר".-. ְלִפיָכְך, הוא "עובדשכרו של גונן ִמְשתַּ
 

 בודתו השניה.גונן פוטר במהלך שנת ע
 

  -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

אי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן: "  כַּ  עובד בשכר זַּ

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

שני חודשי ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל  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.  " -בודתו השלישית ר שנת עלאח (4)
 

, גונן השלים שנת עבודתו הראשונה ועוד מספר ימים )בשנת 4/11/2018-במועד פיטוריו, ב
( לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על המעסיק לתת לו 3)4דתו השניה(. ְלִפי ס' עבו

 .  ימים 14הודעה מוקדמת של 

 
 .דתשובה 
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ילדה בן בריא ויצאה  3/1/2018-. ב1/1/2017-נילי התחילה לעבוד אצל מעסיקה היחיד ב .23שאלה מספר 
ֲאָרכֹותלמען הסר ספק, תקופת לידה והורות ללא ) לתקופת לידה והורות  הודיעה 25/4/2018-ב .(הַּ

רעל רצונה  למעסיק צֵּ  . הולחזור לעבוד את תקופת הלידה וההורות ְלקַּ

ּהַהְח את  ִלְדחֹותשל נילי יוכל  הוק עבודת נשים, מעסיקלפי חהאם,  תָּ רָּ בחר/י את ? )לעבודה זָּ
 (המשפטים הבאיםהמשפט הנכון ביותר מבין 

רכן,  .א  חַּ אַּ  שבועות של תקופת הלידה וההורות.עשר  שהיא לא השלימה חמישה מֵּ

אתֶשְממַּ כן לתקופת הלידה וההורות שלה התקבלה עובדת אחרת  ִאםלא, אלא  .ב את  לֵּ
 .ְמקֹוָמּה

לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום לא יוכל הוא  ֲאָבלכן,  .ג
 .שהודיעה כאמור

 לא. על המעסיק להחזירה לעבודה למחרת היום שבו הודיעה לו על רצונה זה. .ד
 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

 

ולא  תקופת לידה והורותה סיקעובדת שקרובה ללדת יתן לה מע" -)א( לחוק עבודת נשים 6ְלִפי ס' 
 .תקופת לידה והורות"בתוך  יעסיקנה

 : )ב( לחוק6ְלִפי ס' 

, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון היא עשרים ושישה שבועות תקופת לידה והורות ( 1) "  
 העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה; 

לא תפחת  שתקופת הלידה וההורות, ובלבד תקופת הלידה וההורותעובדת רשאית לקצר את  ( 2)
, אם תקופת הלידה וההורותת של  פת הארכוכאמור בתוס  , או מתקופהעשר שבועות  מחמישה

 הארכות(;  -( )להלן  1(, )ג(, )ד( או )ד1מימשה את זכותה להאריכה לפי סעיפים קטנים )ב

(, לא יוכל 2כאמור בפסקה ) תקופת הלידה וההורותעובדת שהודיעה על רצונה לקצר את  ( 3)
 ;כאמורבועות מיום שהודיעה לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה ש  המעסיק

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

 אחר; ולמעסיק, תקופת הלידה וההורותשהעובדת עבדה אצלו לפני 

 לתקופת הלידה וההורותעל עובדת שעבדה לפני יציאתה  ולו  ( לא יח4( עד )1הוראות פסקאות ) ( 5)
 תקופת הלידה וההורות ;  או באותו מקום עבודה  מעסיקפחות משנים עשר חודשים אצל אותו  

עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת,   חמישהשל עובדת כאמור היא  
 "  י יום הלידה.לפני יום הלידה המשוער והשאר אחר

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

שבועות של  15רצונה לקצר את תקופת הלידה וההורות שלה אחרי שהשלימה על נילי הודיעה 
 תקופה האמורה.ה

לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר  המעסיקלא יוכל חוק עבודת נשים,  על פי לפיכך,
 .משלושה שבועות מיום שהודיעה כאמור

 

 .גתשובה  
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י ָסמּוך. למשטרת ישראל ההתגייס נילי .24שאלה מספר  , האצל מעסיק ברציפות שנים 4 העבד ִגּיּוָסּה ִלְפנֵּ
לצלו והתפטרה מעבודתה א ת עַּ  [.יצויין ששירותה במשטרה לא נפסק] .למשטרה ָכָאמּורלהתגייס  ְמנַּ

? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין נילי תהיה זכאית לפיצויי פיטורים ממעסיקההאם 
 המשפטים הבאים(

 חובה.שירות כלמשטרה  להתגייס ְלָצהּוא, ולא מרצונה התפטרה שהיאלא, מאחר  .א 

 ביום שבו התגייסה למשטרה.  מפוטרת,  ְכִדין,  פיטורים  יפיצוילה    על המעסיק לשלם  .כן .ב

ק"מ  40הוא עבודתה לבין מקום שירותה במשטרה המרחק בין מקום כן אם אלא  לא, .ג
  עבודתה.קום ממאשר מגוריה רחוק יותר ממקום השירות לפחות, ומקום 

 .דשים לפחותוששה ח במשטרה השירתא יה ִאםכן,  .ד
 פתרון  

 א.11ס'  -חוק פיצויי פיטורים  ונטייםסעיפים רלו

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

על מנת  שנים ברציפות אצל מעסיקה, והתפטרה מעבודתה אצלו 4סמוך לפני גיוסה נילי עבדה 
 .למשטרה להתגייס כאמור

  -א לחוק פיצויי פיטורים 11לפי ס'  

 המתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר, ובסמוך לפי גיוסו היה עובד והתפטר "
 פיטורים אם נתקיימה-מעבודתו על מנת להתגייס כאמור, יהיו הוא או שאיריו זכאים לפיצויי

 :בו אחת מאלה

 ה חדשים לפחות; הסוהר שש-בשירות בתיהוא שירת במשטרה או  (1)
 פיטורים לפי חוק זה;-שירותו כאמור נפסק מחמת אחת העילות המזכות בפיצויי (2)

ם לשירות, ובלבד שלא נפסק השירות שירותו כאמור נפסק מחמת שנמצא בלתי מתאי (3)
 בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר, הכל

 " ן.לפי העני

ששה חדשים  במשטרה השירתא יפיצויי פיטורים, ובלבד שהנילי תהיה זכאית ללפיכך, 
 .לפחות

 

 .דתשובה 
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. 31/8/2018-ב אצל מעסיקו ובמקום עבודתו, עד שפוטר רצופים חודשים 14גונן הועסק במשך  .25שאלה מספר 
היקף שעות ₪.  42ה רגילה קיבל שעת עבודבעד כל  על בסיס שעות עבודה. ושתלם לה ושכר

 בתקופת עבודתו: שעות עבודתולהלן  .עבודתו היה שונה מחודש לחודש

 1/2018 12/2017 11/2017 10/2017 9/2017 8/2017 7/2017 חודש 
  63  102  183  84  143  118  184  שעות עבודה רגילות 
  2  11  1  4     125%שעות נוספות  

 

 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 3/2018 2/2018 חודש 
  184  139  49  183  150  98  168 שעות עבודה רגילות 
 5  4   6  2    3  125%שעות נוספות  

 

מהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק  ,בהתייחס לנתונים שהוצגו בשאלה
 ?(עוגלקורב ומסכום ) חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו לפי ,גונןלשלם ל

 ₪  6,468 .א 

 ₪ 5,544 .ב

 ₪ 6,313 .ג

 ₪ 5,411 .ד

 פתרון  

 .ב13, 13, 12 ,1 ס' -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 ם ממעסיקו. זכאי לקבל פיצויי פיטוריאחר שכך, הוא  מ  חודשים רצופים ופוטר.  14  ועבד אצל מעסיק  גונן

, הוא עבר היקף שעות עבודתו היה שונה מחודש לחודש. כלומר . שכרו השתלם לו על בסיס שעות עבודה
ֶפך, בכל חודשמעבודה מלאה יותר   .לעבודה חלקית יותר או ְלהֵּ

 [, ADHENOM BERH TEAMIי.ב.שיא משאבים בע"מ נ'    44824-03-16ע  "עבהתאם להלכה הפסוקה ]ולפיכך,  
תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים ל 7תקנה  ברוחחישוב הפיצויים ייערך 

 .(אותה כפיטורים
 חודשי עבודתו:  14סך כל שעות עבודתו הרגילות של גונן, בכל 

1,848 = 184  +139 + 49  +183  +150  +98  +168  +63  +102  +183  +84  +143  +118  +184  
 1,848/  14=  132שעות עבודה בממוצע בחודש: 

 ₪. 42תעריף לכל שעת עבודה רגילה: 
 ₪. 5,544 -( סכום מעוגל)פיצויי פיטורים נין חישוב בחשבון לע שיובא, גונן"שכר רגיל" של 

 בממוצע בחודש עות עבודהש 132 × עריף לשעת עבודהת ₪42 =  5,544

על המעסיק לשלם לו  שכר חודש אחד לכל שנת עבודה. לפיכך, - גונןשיעור הפיצויים לו זכאי 
 .₪ 468,6פיצויי פיטורים בסך 

 שעות עבודה 5,544 × חודשי עבודה 14/  חודשים בשנה ₪12 =  6,468

 .אתשובה 
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(. שכרו משתלם ועדיין הוא עובד אצלו)  1/1/2017-גונן עובד ברציפות, אצל מעסיקו היחיד, החל ב .26שאלה מספר 
על הצדדים חלות הוראות צו ההרחבה   ה'(.-ימי עבודה )א'  5חודש. שבוע עבודתו בן  לו על בסיס  

הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי. זכותו לחופשה שנתית נקבעת לפי הסעיף הנוגע בדבר  
 , בכפוף להוראות חוק חופשה שנתית וחוק הסכמים קיבוציים.בעניין בצו ההרחבה האמור

ֵהם, ימים בפועל 235עבד גונן  2018בשנת  אם , לאחר ניכוי ימי החופשה השנתית בפועל מָּ
 ? (2018), שגונן זכאי להם בעד שנה זו (שי ושבתימי שיהמנוחה השבועית )

 ימים 11-לא פחות מ .א 

 ימים 16-לא פחות מ .ב

 ימים 10-לא פחות מ .ג

 ימים 12-לא פחות מ .ד

 פתרון   

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

 .צו הרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי

 .21ס'  -חוק הסכמים קיבוציים 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 של גונן אצל מעסיקו. השניה, לענין חוק חופשה שנתית, היא שנת עבודתו 2018שנת 

 :עבודה מקוצר במגזר העסקיבדבר הנהגת שבוע זכאות לפי צו ההרחבה 

 5מועסקים שלהם זכאים עובדים אשר , ימי החופשה השנתית האמורלצו ההרחבה  8לפי ס' 
 ימי עבודה בפועל )מעבר ליום הפנוי(. 10, הוא השניה, בעד השנה ימי עבודה בשבוע

ין גונן ומעסיקו היה קיים בכל שנת העבודה.   235, עבד באותה שנה בפועלהקשר המשפטי בֵּ
נתית בפועל )מעבר ליום שימי חופשה  10-. לפיכך, לפי צו ההרחבה האמור, גונן זכאי לימים

 . 2018ת הפנוי( בעד שנ

 :לפי חוק חופשה שנתית זכות לחופשה

ד ( לחוק חופשה שנתית1)א()3ככלל, לפי ס'  השנים  5-כל אחת מ, אורך החופשה השנתית ְבעַּ
ין  הקשרמים קלנדריים. י 16הוא הראשונות  שנת כל היה קיים ב וומעסיק גונןהמשפטי בֵּ

ל, עבד באות העבודה. לפיכך, היה זכאי, לפי החוק, לחופשה שאורכה  ים.ימ 235שנה  הְבפֹועַּ
 ( שלעיל. 1)א()3כמפורט בס' 

רצופים,  בימי החופשה לא תיכלל אלא מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשהמאחר ש
ֶברימי חופשה בפועל,  12-החוק, ל גונן היה זכאי למעשה, על פי עֵּ  לימי שישי ושבת. מֵּ

 

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

, הנוגעת לזכויותיו של שבהסכם הקיבוציההוראה שבחוק חופשה שנתית עדיפה על ההוראה 
 זכאות לפי צו ההרחבה 10<  זכאות לפי החוק 12 פשה שנתית.גונן לחו

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

 תיקבע על פי החוק.  2018לפיכך, זכותו של גונן לחופשה בעד שנת 

ימי שישי אחר ניכוי המנוחה השבועית )תית בפועל, לשנ ימי חופשה 12-לא פחות מהוא זכאי ל
 . 2018ת (, בעד שנושבת

 

 .דתשובה 
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. חודשעל בסיס של  לה משתלם עבודתה . שכר65בן  עובד , נשואה לגונן,64בת עובדת , נילי .27שאלה מספר 
קצבת אזרח ותיק  ₪. מאחר שהיא מקבלת 3,284, עמד על 6/2018ברוטו, בתלוש  השכר

מהמוסד לביטוח לאומי, לא מנוכים משכרה דמי ביטוח. עקב נקודות הזיכוי שהיא זכאית להן, 
 גם מס הכנסה לא מנוכה משכרה.

ב 1,115חייבת למעסיקה אם נילי  , מהו, לפי חוק הגנת השכר, הסכום  ₪ על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכתָּ
 ?(סכום מעוגל) , לכיסוי חוב זה6/2018-בעבודתה  שכרמְלַנכֹות ַהְמַרִּבי שניתן 

 ₪ 821 .א 

 ₪  1,115 .ב

 ₪  657 .ג

 ₪ 279 .ד

 פתרון  

 .25, 1ס'  -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים

 הפתרוןהסבר 
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 -לחוק הגנת השכר  25ְלִפי סעיף 

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

ְּיבּות ִבְכָתב מהעובד למעסיק, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב  ( 6) חוב על פי ִהְתחַּ
 " כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

ינוכה ות בכתב למעסיק, בתנאי שלא  לפיכך, ניתן לנכות משכר עבודתה של נילי חוב על פי התחיב
 .₪ 821 -מרבע שכר העבודה, כלומר על חשבון חוב כאמור יותר 

 שכר העבודה 3,284 × 25% = סכום מרבי שניתן לנכות משכרה של נילי על חשבון החוב ₪ 821

  החוב₪  1,115>  ניכוי מרבי על חשבון החוב₪  821

 .אתשובה 
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ל -אצל מעסיקו משמרות  3-ב מועסקגונן  .28שאלה מספר  ֲעִשָּיה ִמְפעַּ ְפִעילּותֹו היא פעילות ייצורית שכל  תַּ
ְשָמעּוָתּה בחוק עידוד התעשיה )מסים( ית. במפעל  ְכמַּ ֲעשֵּ ל המעסיק ועל ע.  משמרות  3-עבודה בה  נַּ

 ל העובדיםהמנוחה השבועית שעובדיו חל הסכם קיבוצי מיוחד הכולל הוראה כלהלן: "
ֵחל משמרות 3-המועסקים ב  . "21:45ותסתיים במוצאי שבת בשעה  15:15ביום ו' בשעה  תָּ

ֶרֶלַוְנִטּיֹות, לפי החוק ולפי תקנות שעות עבודה ומנוחה האם ההוראה האמורה, שבהסכם  ,הָּ
 (? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםהקיבוצי, חוקית

תועית לא לא. המנוחה השב .א   .לשבוע רצופות שעות 36-מ ִתְפחַּ

ְנִטּיֹות, ההוראה האמורהה  לפי החוק ולפיכן,   .ב  .חוקית , שבהסכם הקיבוצי,תקנות ָהֶרֶלוַּ

 .24:00השבועית האמורה לא כוללת את כל יום השבת, עד השעה  מאחר שהמנוחה  לא,   .ג

רובלבד שביום    ,כן .ד חֵּ  .לפחות  רצופות  ותשע  36של  תינתן מנוחת פיצוי העבודה    שבועב  אַּ

 פתרון  

  .7,8ס'  - חוק שעות עבודה ומנוחה סעיפים רלוונטיים

 .1תקנה  - (2)מס' (עבודה במשמרות)תקנות שעות המנוחה השבועית 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 : ומנוחהחוק שעות עבודה ל 7ס' לפי 
 לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.  )א( "

   -המנוחה השבועית תכלול  )ב( 
 את יום השבת;  -לגבי יהודי  ( 1)
י בשבוע, הכל את יום השבת או את יום הראשון או את היום השש -לגבי מי שאינו יהודי  ( 2)

 . השבועית שלולפי המקובל עליו כיום המנוחה 

 : שינוי שעות המנוחה השבועיתלחוק האמור דן ב 8ס' 

משלושים   שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, לעבודות מסויימות, מנוחה שבועית שתחומה פחות  "
בתקנות לפי שתיקבע  ושש שעות, אך לא פחות מעשרים וחמש שעות רצופות. דין המנוחה השבועית

 . 7 י סעיףסעיף זה כדין המנוחה השבועית לפ

 :(2)מס' (עבודה במשמרות)תקנות שעות המנוחה השבועית ל 1תקנה לפי 

 מותר שהמנוחה השבועית לעובדים במשמרות תהיה: "
שעות רצופות, אך  36-בתחום של פחות מ -במפעלים בהם נעשית העבודה בשלוש משמרות   (1)

 ;רצופותשעות  25-לא פחות מ
שעות   36-בתחום של פחות מ  -אחת לשבועיים    -העבודה בשתי משמרות  במפעלים בהם נעשית   ( 2)

 " שעות רצופות. 25-רצופות, אך לא פחות מ

כפי שנקבעה בתקנות עבודה במשמרות אינה "שלמה". לפי פסיקת בית "הנורמה"  לפי ההלכה הפסוקה,  
שעות    36-שבועית של 'פחות מולה, כי ברור ש'מנוחה  פע  הדין, להשלמת הנורמה שבתקנה "צריך שתבוא

שעות רצופות' אינה נורמה שלה התכוון המחוקק הראשי. המחוקק התכוון   25-רצופות', 'אך לא פחות מ
]ר'  לרצפה יציבה שהעובד יוכל לתכנן את עיתותיו למנוחה שבועית ולא להיות תלוי ברצונו של הזולת"

יהושע   239/83בג"צ ר' יה )שירותי כבאות(, ואיגוד ערים איזור נתנ נ' יהושע מילפלדר  3-20דב"ע מג/
. בית הדין הוסיף וקבע שם כי התקנות אינן קובעות רצפה של  [בית הדין הארצי ואח' 'מילפלדר ואח' נ

תחולתן של התקנות מחייבת ביצוע אקטיבי של פעולת השלמה, היכולה לבוא לידי  שעות בלבד, וכי    25
חברה לאבטחה וניהול   נ' ניצנים 402/07"ע )ארצי( ע" ]שונה בהסכם קיבוציביטוי בראש וברא

 [.יאיר חודאדי -פרוייקטים בע"מ 

לפיה  תחולתן של התקנות באה לידי ביטוי בהסכם קיבוצי, שכלל הוראהבמקרה שתואר בשאלה, 
במוצאי   ותסתיים  15:15תחל ביום ו' בשעה  משמרות    3-"המנוחה השבועית של העובדים המועסקים ב

 25-שעות רצופות, אך לא פחות מ 36-". כלומר, מנוחה שבועית בתחום של פחות מ21:45שבת בשעה 
 שעות(   36שעות >=    30.5שעות >=    25)  .               שעות רצופות

את המונח "שבת" יש לפרש בזיקה למורשת ישראל, כך שה"שבת", לעניין זכויות לפי ההלכה הפסוקה, 
ימת עם צאת השבת, ועבודה במוצאי השבת איננה כשלעצמה עבודה בשבת ]ע"פ )ארצי(  עובדים, מסתי

 מדינת ישראל[. נ'עקוביאן עיוב י 7264/02מדינת ישראל נ' עיוב יעקוביאן; רע"פ )עליון(  1002/02

 השבת.יום כנדרש בחוק, המנוחה השבועית האמורה כוללת את 

נות הרלונטיות, ההוראה האמורה, שבהסכם לפי החוק ולפי התקמכל האמור לעיל נובע כי 
 .הקיבוצי, חוקית

 .בתשובה 
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ם  של גונן  עבודה  השכר   .29שאלה מספר  לֵּ המעסיק לשלם   ָאמּורדש. על פי הסכם העבודה,  על בסיס של חולו  ִמְשתַּ
םבכל חודש.    4-לו את שכר החודש הקודם ב  לגונן רק חלק משכר  שילם המעסיק  4/6/2018-ב,  ְברַּ

תאת  . 5/2018בעד חודש    העבודה לגונן בהמחאה דחויה המעסיק  שילם  ₪,   5,320סך    ,השכר ִיְתרַּ
ק . (למען הסר ספק, ההמחאה נפרעה ביום זה) 9/7/2018שתאריך פרעונה  , לגונןבית הדין לעבודה ָפסַּ

ִאים-, פיצויי ֲהָלנַּתהשכרְבֶשל איחור זה של תשלום   ( לחוק הגנת השכר.1)א()17, ְלִפי ס' ָשָכר ְמלֵּ

ן  ֵסף לשכר המּולָּ   ?לעבודה על פי פסיקת בית הדין, (₪ 5,320) של גונןמהו הפיצוי ֶשִּיּוָּ

 ₪ 2,394 .א 

 ₪  2,926 .ב

 ₪  1,862 .ג

 ₪ 798 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש " - לחוק הגנת השכר 9ס' ְלִפי 
ילה, טרם בחצות הל 31/5/2018-הוא ה 5/2018המועד לתשלום שכר חודש  ".בעדו הוא משתלם

 .1/6/2018-כניסת ה

 :לחוק 1לפי ס' 

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

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

א ויום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו הלו עד ל םשל גונן שלא שול 5/2018 שכרכלומר, 
 מולן".א "שכר ו, הםמשתל

 הסבר:הרחבת ה

המחוקק קבע את מועד תשלום השכר החודשי "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם. "עם" תום " 
החודש פירושו "בזמן" תום החודש )ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן שושן( ולא במועד מאוחר 

פיצוי הלנת  יותר מתום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנקציה כלפי המעביד לעניין הפעלת
כר אלא מהיום העשירי שלאחר המועד לתשלום השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין מדובר הש

ב"תקופה" בה נדרשת פעולה אקטיבית כלשהי, אלא מדובר במועד )"היום התשיעי"( שמעבר לו 
בעניין פיצוי הלנת שכר, ככל שהיה מחדל של המעביד  השכרמתחילות לחול הוראות חוק הגנת 

 [.אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע " ע ] ". ובדושלום שכרו של עבת

 )א( לחוק הגנת השכר:17סעיף  ְלִפי

ף הסכום הגבוה מבין אלה )להלן   פיצוי הלנת שכר(: -לשכר מולן ִיָּוסֵּ

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

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

 חסי. האמורה באופן י 20%חלק מחודש תשולם התוספת של 

( לחוק הגנת השכר יהיו 1)א()17בתקופות של עליה מתונה במדד המחירים לצרכן, פיצויי ההלנה לפי סעיף  
 (. 2)א()17גבוהים מפיצויי ההלנה לפי סעיף 

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

לפיכך, . שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה 39-(, הוא היום ה9/7/2018יום התשלום בפועל )
 ( 39/  7=  5.57=  6-) השבוע ה         שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה. 6-הוא חל בשבוע ה

 ( לחוק הגנת השכר:1)א()17הפיצוי ְלִפי סעיף חישוב 

 5,320/  20=  5,320×  ₪5% =  266 פיצוי הלנת שכר בעד השבוע הראשון:

 ( 5,320 /   10 ) × 5 = 5,320×  10%×  5=  ₪ 2,660 שבועות נוספים: 5בעד  פיצוי הלנת שכר

 ₪ 2,926 :שכרההלנת  יפיצוסה"כ 

 .בתשובה 
 

  



 ©  2019כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל                 30  

 

 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 על. 1/2/2008-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל ,66%היקף משרה של ב תעובדנילי,  .30מספר שאלה 
לֹות הוראות צו ההרחבה המעסיק משלם דמי הבראה בכל בדבר תשלום דמי הבראה.    הצדדים חַּ

וין . יצ31/3/2018ועד    1/3/2018-הוא משלם דמי הבראה בעד התקופה שמ  3/2018חודש. בתלוש  
 בעד כל ימי מחלתה. וקיבלה דמי מחלה 3/2018בכל חודש מחלה  עקב מעבודתה עדרהננילי ש

ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַמִגיַע לנילי ₪, לפי צו ההרחבה הנ"  378מחיר יום הבראה הוא  אם  
 ?3/2018 בתלוש

 ₪   166.32 .א 

 ₪  0.00 .ב
 ₪  252.00 .ג

 ₪ 145.53 .ד

 פתרון  

 ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה וצו ההרחבה. רלוונטייםסעיפים 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

  . (31/3/2018ועד  1/3/2018 ) 3/2018 חודש בעד הבראה לדמי זכאית נילי 3/2018 בתלוש

-ב ומסתיימת 1/2/2018-ב שהתחילה) נילי של 11-ה העבודה משנת חלק מהווה זה חודש
31/1/2019.) 

 .הבראה ימי 8 לעובד םלשל יש 11-ה העבודה שנת בשל

 לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

לקביעת תקופת הזכאות לא תובא בחישוב היעדרות בשל חופשה ללא תשלום וכל היעדרות 
 בחודש תשלום ללא בחופשה שהתה לא נילי אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד ומעביד.

 .מעסיקה לבין בינה עבודה יחסי התקיימו חודש תואו בכל, כן כמו. 3/2018

 :כדלהלן אחד חודש בשל הבראה קצובת, 3/2018 בתלוש, לנילי לשלם יש, לפיכך

 תעריף 378×  הבראה ימי 8×  העבודה בשנת חודשים 1/  12×  המשרה חלקיות 66%= ₪ 66.321
 .אתשובה 
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, ובמקום עבודת ו,שבוע העבודה שלאצל מעסיקו.  2/8/2016-התחיל לעבוד בתי, , עובד שעגונן .31שאלה מספר 
 - 4/2018מתוך לוח השנה לחודש   בחגי ישראל. מועסקלא גונן (. ה'-ימים )ימים א' 5הוא בן 

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

   
 

 שביעי של פסח
 

8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 
שֹוָאהיום         הַּ

15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 
  

 
 העצמאות יום יום הזכרון

  

, )ב( לחוק חופשה שנתית ולקח יום חופשה אחד6ניצל את זכותו לפי ס' גונן  5/4/2018-ב
 . 1/3/2018-ב הודיע למעסיקעל כוונתו לצאת לחופשה ביום זה  .2018בשנת  ָלִראשֹוָנה

, יום הזכרון לחללי 18/4/2018-נעדר מעבודתו בגונן    חלל מערכות ישראל.של גונן הוא   אחיו ז"ל
ְצפּוָיה. על היעדרותו מערכות ישראל  .27/3/2018-ב הודיע למעסיק ביום זה, הַּ

על היה , ַּבֲעבּור כמה ימי חג 4/2018-ימי עבודה ב החסירלא  גונן, ימים אלהאם, ְלַמֵעט 
 ?, לפי צו ההרחבה הנוגע בעניין2018/4בתלוש  דמי חגים ולשלם ל המעסיק

 ימי חג. 3 .א 

 ימי חג. 0 .ב

 ימי חג. 2 .ג

 ימי חג. 1 .ד

 פתרון  

 . הסכם מסגרת -צו הרחבה  סעיפים רלוונטיים

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 : , הדן בדמי חגים של עובד שאיננו עובד במשכורת )חודשי(הסכם מסגרת -לצו הרחבה  )א(7ְלִפי סעיף 
ום לפני החג ויום  חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג )י 3עובד לאחר   "

ימי ראש השנה, יום   2ימי חג )  9, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור  המעבידאחרי החג(, אלא בהסכמת  
 ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות(.  2ימי סוכות,  2יפורים, הכ

 " עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.  

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

 ויום העצמאות.  שביעי של פסח -ימי חג  2חלו  4/2018-ב

ינֹוביום ו',  חל שביעי של פסח יום -ימים )ימים א' 5הוא בן  ושבוע העבודה שליום עבודה אצל גונן ] ֶשאֵּ
 [. '(ה

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

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

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

כמת המעסיק", לאחר , אלא "בהס)יום לפני החג ויום אחרי החג( יום העצמאות- גונן לא נעדר סמוך ל
הוא זכאי לפיכך  ., רואים אותו כאילו עבד ביום זהלחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל א4ס' לפי ש

 לתשלום בעבור יום חג זה. 

 . 4/2018בתלוש  יום אחד בעבורזכאי לדמי חגים לסיכום, גונן  

 .דתשובה 
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₪ לכל שעת עבודה רגילה. שבוע העבודה,  58.40 -על בסיס שעות עבודה משתלם  נילישל  השכר .32שאלה מספר 
' הוא "יום מקוצר" בשעות. יום  8 -'(. תחום יום עבודה רגיל ו-ימים )א' 6, בן הבמקום עבודת

בכל (. צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשקלפי במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה אחת )
למנוחה ולסעודה. בעת ההפסקה קות ד 45למשך מופסקת העבודה  ה,במחצית יום העבוד, יום
 . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה.תא עובדילצאת מהמקום שבו ה תרשאי נילי

 :10/8/2018-והסתיים ב 5/8/2018-בשבוע שהחל ב, נילישל להלן רישום מתוך שעון הנוכחות 

 10/8/2018ו'  9/8/2018ה'  8/8/2018 ד'  7/8/2018ג'  6/8/2018ב'  5/8/2018א'  יום
 06:15 05:45 03:30 04:15 04:30 03:45 כניסה
 15:00 16:15 13:30 10:30 12:00 15:00 יציאה

 בשבוע זה? הבעד שעות עבודת נילימהו השכר שיש לשלם ל
 ₪ 3,040.45-מ לא פחות .א 

 ₪  3,011.25-מ לא פחות .ב

 ₪  3,080.60-מ לא פחות .ג

 ₪  3,055.05-מ לא פחות .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

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

 ".20סעיף 

ר ֶשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה  חַּ אַּ (, ובעת במחצית יום העבודהדקות ) 45מֵּ
 20, נוהג המעסיק כדין )ְלִפי ס' תא עובדילצאת מהמקום שבו ה ניליה תהי תההפסקה רשאי

 לק משעות העבודה.לחוק שעות עבודה ומנוחה(  כשאינו מחשיב את זמן ההפסקה כח

 8 -ם העבודה '(. תחום יום עבודה רגיל במקוו-ימים )ימים א' 6הוא בן  נילישבוע העבודה של 
' הוא "יום מקוצר" במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה מתחום יום ביום שעות עבודה. 

. כלומר, תחום יום עבודה לפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, העבודה
 שעות. 42 -שעות עבודה. תחום שבוע עבודה  7 -ביום זה 

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -ה" )שפירושה "עבודת ליל העבד נילי' ד-ו א'מים יב
 ., היה יום שלפני המנוחה השבועיתה, בו עבדיום ו' (.06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

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

 :בשבוע זה הבעד שעות עבודת ניליהשכר שיש לשלם ל חישוב

 
 .דתשובה 
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ל 1/7/2018-ב להם הודיעאת העובדים ו ִהְפִתיעַּ  מעסיקה של נילי .33שאלה מספר  לא יימסרו  9/2018בשכר  ֶשָהחֵּ
ֲעמֹו ְבָטחּוְמאאתר אינטרנט  ְבֶאְמָצעּות, אלא ְדפּוס ֶשל ֶרְךְבדֶ  תלושי השכרלהם   וכלושאליו י ִמטַּ

 .השכר יבתלוש ִלְצפֹות ויוכל ְוֶשבֹו, הםל תימסרש ִראשֹוִניתלהיכנס עם סיסמה אישית 

הנילי  אם   ֵלאחייב המעסיק  האם  ,  להמשיך לקבל תלוש מודפס בכל חודש  ַמֲעִדיפָּ ּה  ֶאת ְלמָּ  ְרצֹונָּ
רולתת לה תלוש מודפס,  בָּ  )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים( ?ִכְבעָּ

ְמת  מאובטח  שכר באמצעות אתר אינטרנט  ישל המעסיק למסור תלוש  ְזכּותֹו.  לא .א   .ָארֹוכַּ

ְגדּוָתּהיום, על  30בתוך  ,למעסיק שהודיעהובלבד , כן .ב  לקבל תלוש בדרך האמורה. ִהְתנַּ

דּוִבלְ , לא .ג  שהתלוש יהיה ניתן להדפסה על ידי נילי, לא יאוחר מ"היום הקובע". בַּ

ר ִמָכך .כן .ד ְסָכָמָתּה ְדרּוָשה, יֹותֵּ ת ִבְכָתב הַּ  תלוש באמצעות אתר האינטרנט.ה ִלְמִסירַּ

 פתרון  

 .24ס'  -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים

 )א(2תקנה - תקנות הגנת השכר )דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר(

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

מעסיק חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש " -)א( לחוק הגנת השכר 24לפי ס' 
 ..."שכר

  - הגנת השכר )דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר( )א( לתקנות2ה תקנלפי 

סכים העובד, בכתב, לפי טופס ההסכמה שבתוספת שלא לקבל את תלוש השכר בדרך של ה"
דפוס, רשאי המעסיק שלא למסור לעובד את תלוש השכר בדרך האמורה אלא למסור לו את 

הכול בכפוף לתקנות אלה ובלבד ו ,תלוש השכר באחת או יותר מן הדרכים המפורטות להלן
 :שבכל אחת מן הדרכים תלוש השכר ניתן להדפסה

שליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק, באמצעות מערכת הדואר  ( 1)
האלקטרוני; המעסיק ימסור לעובד פרטים על זהות מפעיל מערכת הדואר האלקטרוני, אם 

 המערכת אינה מופעלת על ידו;

אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה  ותבאמצע ( 2)
אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בתלוש השכר; המעסיק ימסור לעובד 

 פרטים על זהות מפעיל אתר האינטרנט המאובטח, אם האתר אינו מופעל על ידו;

העובד; העובד ימסור למעסיק את  שלשליחת התלוש לכתובת דואר אלקטרוני פרטית  (3)
כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית, ורשאי הוא להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת, 

 " ובלבד שהעובד חתם מחדש על טופס ההסכמה שבתוספת.

 .דתשובה 
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י ְנִסיעֹות (. ה'-א'ימים ) 5בן של גונן  שבוע עבודתו .34שאלה מספר  ְלִפי צו ההרחבה בדבר  ול יםשולממְדמֵּ
ְתפּות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. בכל יום  ָסָעה לעבודההוא נוסע ִהְשתַּ  ְבהַּ

 .(ק"מ 24מרחק ) . בחזרה מהעבודה הוא נוסע בתחבורה ציבוריתְמאּוְרֶגֶנת על חשבון המעסיק

חופשי קו "-חוזה רבחיר . מכיווןלכל ₪  11.90 -דתו מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתו לעבו
זֹור",  חודשי ל את אֵּ  ימים.   19, גונן עבד בפועל  2/2018-ב  ₪.  299  -ו  ואת מקום עבודת  מגוריו  הכֹולֵּ

קּובַהְמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם  ליום ₪  22.60לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2בס'  ַהנָּ
ִר , מהו סכום דמי הנסיעות עבודה   חודש זה? בגיןשעל המעסיק לשלם לגונן  יַהִמְזעָּ

 ₪ 299.00 .א 

 ₪  226.10 .ב

 ₪ 149.50 .ג

 ₪ 214.70 .ד

 פתרון  

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

 הפתרוןהסבר 
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

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

ד2בסעיף  ל בו השתמש בתחבורה כדי  , בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְבעַּ כל יום עבודה ְבפֹועַּ
 ".להגיע למקום עבודתו

 .₪ ליום 22.60ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה המרבי הוא עד לצו  2ְלִפי ס' 

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

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

ימי עבודה בהם נזקק  ₪19 עבור  214.70 - (, כלומר₪ 22.60 /  2 ₪ ליום ) 11.30 -)מעבודתו( 
 11.30 × 19=  214.70 לתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודתו.

 -מחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מעבודתו לביתו של גונן, תוך שימוש בנסיעות בודדות 
ימי עבודה בפועל בהם נזקק לתחבורה כדי להגיע  ₪19 עבור  ₪226.10 בכל יום, שהם  11.90

 11.90 × 19=  226.10 למקום עבודתו.

זֹור  "חופשי חודשיקו "-רבמחיר נסיעה ממקום עבודתו לביתו, תוך שימוש בחוזה  ל את אֵּ הכֹולֵּ
 .2/2018בחודש  ₪ 299 -ו ואת מקום עבודת מגוריו

 : 2/2018לפיכך, סכום דמי הנסיעות המינימלי שעל המעסיק לשלם לגונן ְּבִגין חודש 

 min( נסיעות בודדות 226.10; קו חופשי חודשי-חוזה רב 299;  תקרה  14.702= )  ₪ 214.70

 .דתשובה 
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ָקָשָתּה. 18 השנה ְוֶשֶטֶרם ָמְלאּו ל 17 הֶשָמְלאּו לנערה  היא נילי .35שאלה מספר  ְבָלּה לעבודה גונן ִהְסִכים, ְלבַּ  ְלקַּ
ָלה איבמשרדו,  קַּ קיִת לקופת החולים אליה היא שייכת,  ִתְפֶנהשֶ  ִבְתנַּ בדיקה רפואית, ורופא  ָבדֵּ

ֲעָסָקָתּההמשפחה שבדק אותה יתן אישור רפואי   ָדרּושהזמן    .ְלהַּ ם  הַּ ה האמורה, הבדיק  צּועַּ יבִ   ְלשֵּ
 ללא אישור כזה, הוא לא מוכן להעסיקה.ה. כחלק משעות עבודת להייחשב  הוסיף גונן,

ִאים()בחר/י את המשפט הנכון חוקית?  גונןשל תֹו ְדִרישָּ האם   ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהּבָּ

 חוקית. גונןשל  כן. דרישתו .א 

יָנּה חוקית,  גונןשל  לא. דרישתו .ב ןאֵּ  ".ְגָבלּותּומנילי היא "אדם עם  ֶאָלא ִאם כֵּ

ק ִאםכן,  .ג ְך ְורַּ )עבודות  תקנות עבודת הנוערהעבודה היא "עבודה מוגבלת" לפי  ֲאָבל אַּ
 .ְגָבלֹות(ּואסורות ועבודות מ

תמדובר לא.  .ד ֹּא ְתָנִאים ִבְקִביעַּ ְפָלָיהמהווה ה ,העניין ִמן ֶשל  אסורה בקבלה לעבודה. הַּ
 פתרון  

 )א(11)א(, 1 ס' - עבודת הנוערחוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 -)א( לחוק עבודת הנוער 1לפי ס' 

 -בחוק זה  )א(" 

 שנה; 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו  

 שנה; 18אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו  

 "  ר;ילד או צעי -"נער" פירושו  

נער אלא אם כן נבדק בדיקה רפואית, ורופא המשפחה שבדק   יועסקלא  "  -)א( לחוק  11  עיףסְלִפי  
 .להעסקתו"אותו נתן אישור רפואי 

 

 .דרישתו של המעסיק חוקיתנילי היא "נער", כמשמעותו בחוק עבודת הנוער. לפיכך, 

 

  -ת( לתקנות עבודת הנוער )בדיקות רפואיו 5לפי תקנה  הרחבת ההסבר: 

על המעביד להפנות את הנער אל מוסד רפואי מוסמך לשם עריכת הבדיקות  )א( 
במקומות ובמועדים שיורה שיבוצעו  3-ו 2הרפואיות האמורות בתקנות 

 המוסד הרפואי המוסמך.

הנער חייב להתייצב, לצורך עריכת הבדיקות הרפואיות כאמור, במוסד  )ב( 
ים; האפוטרופוס של הנער יחתום  הרפואי המוסמך בימים ובמועדים האמור

על ויתור על סודיות רפואית למוסד הרפואי המוסמך, לפי הנוסח שבתוספת 
 השניה. 

דרוש לשם ביצוע הבדיקות הרפואיות ייחשב לנער כחלק משעות הזמן ה )ג(  
 .עבודתו 

 א לחוק: 16לפי ס'  

יתן לפי מעסיק לא יעסיק נער אלא אם כן הציג הנער לפניו אישור רפואי שנ )א( 
)א(, ואם העבודה מחייבת בדיקות התאמה, גם אישור רפואי שניתן 11סעיף 

 (. 2)ב()11לפי סעיף 

ישמור במקום שבו מתנהל עסקו את האישור הרפואי שהוצג לפניו לפי  מעסיק   )ב( 
, בתקופה שבה הנער מועסק אצלו ועד שנה לאחר  סעיף קטן )א( או את העתקו

רסיום העסקתו; בתום התקופה הא עֵּ המעסיק את האישור הרפואי  מורה ְיבַּ
  או את העתקו.

 

 .אתשובה 
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 .36שאלה מספר 

 

שכרה משתלם לה על בסיס   (.ה'-ימים )א'  5שבוע עבודתה בן    .מועסקת אצל מעסיקה היחידנילי  
עַּ לכל חודש.  5-מועד תשלום שכר עבודתה הוא ה .חודששל  ת לפי חוק זכותה לדמי מחלה ִנְקבַּ

ְצבּוָרה שלה )  24/6/2018-מ ם.יו 90 -( "תקופת הזכאות המקסימלית"דמי מחלה. תקופת המחלה הַּ
ד )וְ  לעַּ ומסרה  1/7/2018-חזרה לעבודה ב היאנילי נעדרה מעבודתה עקב מחלה.  30/6/2018( כֹולֵּ

ִדין תעודת , באותו היום,למעסיק  .30/6/2018ועד  24/6/2018-, לתקופה שממחלה כַּ

ן ַהנֹוְגעֹותלפי תקנות דמי מחלה  ִעְניָּ  תשלום דמי מחלה במקרה זה? למועד ה, מהו לָּ

 .1/8/2018 .א 
 .5/8/2018 .ב

 .9/7/2018 .ג

 .5/7/2018 .ד

 פתרון  

  .חוק דמי מחלה סעיפים רלוונטיים

 .3תק'  -( נהלים לתשלום דמי מחלה)תקנות דמי מחלה 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 -( נהלים לתשלום דמי מחלה)תקנות דמי מחלה ל 3לפי תקנה 

דת המעביד ישלם לעובדו דמי מחלה במועד שהיה משלם לו שכר עבודה אילו עבד, ובלבד שתעו )א( "
 שה למעביד לפחות שבעה ימים לפני המועד האמור.המחלה הוג

לא הוגשה תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד האמור, ישולמו דמי המחלה במועד הקרוב  )ב( 
 . " לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה

משתלם לה נילי לא הגישה למעביד את תעודת המחלה לפחות שבעה ימים לפני המועד שהיה 
 (.5/7/2018תה אילו עבדה )שכר עבוד

 .5/8/2018-המועד הקרוב לתשלום שכר העבודה שלאחר הגשת תעודת המחלה חל ב

 .בתשובה 
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משתלם לה  עבודתה ְגמּול (.ה'-ימים )א' 5שבוע עבודתה בן  .מועסקת אצל מעסיקה היחידנילי  .37שאלה מספר 
ת לפי חוק דמי מחלה. תקופת ₪ בחו 11,718 -חודש של על בסיס  עַּ דש. זכותה לדמי מחלה ִנְקבַּ

ְצבּוָרה שלה )  ימים. 48 -( "תקופת הזכאות המקסימלית"המחלה הַּ

ד )ד]יום    6/6/2018-מ ל'[ ְועַּ נמסרה הודעה '[ נילי נעדרה מעבודתה עקב מחלה )ב]יום    18/6/2018(  כֹולֵּ
ִדין '[ג]יום  19/6/2018-חזרה לעבודה ב היא(. למעסיק , לתקופה ומסרה למעסיק אישור מחלה כַּ

ת היעדרותה, ִאילּו המשיכה 18/6/2018 - 6/6/2018 . שכר העבודה שהיתה זכאית לקבל ִבְתקּופַּ
 ההיעדרות.₪ ִבְממּוָצע ליום(. סכום זה נּוָכה ִמְשָכָרּה ְבֶשל  ₪426 ) 5,538 -בעבודתה 

 ?בעד תקופת מחלתה זושעל המעסיק לשלם לנילי  מהו, לפי חוק דמי מחלה, סך דמי המחלה

 ₪  3,834 .א 

 ₪  4,686 .ב
 ₪ 3,195 .ג

 ₪ 2,982 .ד

 פתרון  

 .5, ס' 4, ס' 2ס'  -חוק דמי מחלה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 גמול עבודתה של נילי משתלם לה על בסיס של חודש. לפיכך, היא "עובד במשכורת".

 ה'(.-)אימים  5שבוע עבודתה בן 
  -)א( לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעסיקו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית  " 
 - 4עיף כאמור בס

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

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

תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, לרבות ימי   -"לגבי עובד במשכורת    -( לחוק דמי מחלה  1)ב()2לפי ס'  
 חה שבועית וחגים". מנו

ל ב - ימים  13             תקופת המחלה: ל( ד]יום  6/6/2018-ָהחֵּ ד )כֹולֵּ  '[ב]יום  18/6/2018'[ ְועַּ

ְצבּוָרה של נילי עומדת על   [ 13 < 48]   ימים. 48לפי נתוני השאלה, תקופת המחלה הַּ

י זכאית לקבל בעד כל יום עבודה שכר העבודה שהיתה ניל ₪ בממוצע ְליֹום.  426 דמי מחלה לפי החוק:
 .בתקופת זכאותה לדמי מחלה אילו המשיכה בעבודתה

 
 

 .בתשובה 
  

 דמי מחלה לתשלום שיעור דמי מחלה יום בשבוע תאריךהחישוב:
  איןיום ד6/6/2018
213 50%₪יום ה7/6/2018
213 50%₪יום ו8/6/2018
426 100%₪שבת9/6/2018

426 100%₪יום א10/6/2018
426 100%₪יום ב11/6/2018

426 100%₪יום ג12/6/2018

426 100%₪יום ד4,26013/6/2018 = 426 × 10

426 100%₪יום ה14/6/2018

426 100%₪יום ו15/6/2018

426 100%₪שבת16/6/2018

426 100%₪יום א17/6/2018

426 100%₪יום ב18/6/2018

4,686 ₪סה"כ4,686 = 4,260 + 426

2 × 213 = 426
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. (חודשים 4-ו 18כשהיתה בת ) 1/11/2010-ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל ,1/7/1992 ת, ילידנילי .38שאלה מספר 
ם השכר עבודת לֵּ על הצדדים  ָחלּו אז, 1/7/2012-, ב20לגיל  נילי בהגיע על בסיס חודש. הל ִהְשתַּ

לפנסיה  העבור להפריש המעסיקהתחיל חובה, צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה הוראות 
ח  ּוב  ₪,  6,950, סך  ְשָכָרּה  ְמלֹוא  .)ד( לצו6, לפי השיעורים המפורטים בס'  מקיפה  .בקרן הפנסיהטַּ

 המבוטח ,השכרמלוא  .פיטוריה, עם הלמעסיק ינילהסתיימו יחסי העבודה בין  31/10/2018-ב
 ,בקרן הפנסיה הפיצוייםבמרכיב  (כולל רווחים) הסכום שנצבר₪.  6,950עמד על  ,בקרן הפנסיה

  ₪. 31,692 -במועד הפיטורים 

 ?(מקורב ומעוגל, בחישוב חודשי) ניליל להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק 

 ₪ 25,501 .א 

 ₪ 26,260 .ב

 ₪ 13,918 .ג

 ₪ 23,908 .ד

 פתרון  

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

 .צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 

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

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

 . ( 1/7/2012-ב) 20לגיל  ההגיעעם חודשי עבודה,  20לאחר , לביטוח פנסיוני, ניליר המעסיק הפריש עבו

 . (ר מופטרשכלהלן: ) ₪ בחודש 6,950 - שבוטחשכר ה

לקבל   תזכאי  איה  לפיכך,.  ( ופוטרה31/10/2018עד    1/11/2010-משנים ברציפות )  8  האצל מעסיק  ה עבד  נילי
 ם. פיצויי פיטורי

ְמבּוָטח לפיצויים, שיעורי ההפרשות   - מהשכר הַּ
תשלומי המעביד לפיצויים באים  )ד( בצו6מתוך הטבלה בס' 

 במקום תשלום % פיצויים 
 השלים % פיצויים שיש ל 

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

 (: מעוגליםסכומים מקורבים והחישוב )
                            שולמו לא  בהם  , 1/11/2010-מ  חודשים,  20  עדב . 1

 6,950×   חודשים     20  /  12 × ₪100% = 11,583.33 ....................... יש להשלים ,לקרן הפנסיהכספים  
                            שולמו כספים בהם   , 1/7/2012-חודשים, מ  6בעד  . 2

 6,950×    חודשים     6  /  12  ×   ₪49.84% = 1,731.94 ..... השכר המופטר, יש להשלים לקרן הפנסיה בגין  
                            כספיםשולמו  בהם   , 1/1/2013- חודשים, מ 12בעד  . 3

 6,950×   חודשים    12  /  12    ×         ₪40% = 2,780.00 ..... לקרן הפנסיה בגין השכר המופטר, יש להשלים  
                            שולמו כספים בהם   , 1/1/2014- מ חודשים, 58בעד  . 4

 6,950×   חודשים    58  /  12    ×         %28= ₪ 67.405,9 ..... , יש להשלים השכר המופטרלקרן הפנסיה בגין  
   (מעוגל) ₪ ,50125=   ₪ 94.500,25 ......... ( מקורב ומעוגל) ניליסה"כ על המעסיק להשלים ל 

 
 

 .אתשובה 
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 מיביטוח לאו
  

 
 
 

שניתנה לה הודעה , בלי 9/12/2018-באצל מעסיקה היחיד פוטרה מעבודתה , 37-נילי, בת ה .39שאלה מספר 
ְסכּוִמים הבאים: 12/2018תלוש . מוקדמת לפיטוריה הַּ ב מֵּ  שלה הּוְרכַּ

 ₪ 3,402 ......................................................................................... משולבשכר  .1
 ₪ 6,048 .. (ימים 16ְקְבָעה בחוק )פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת, בעד התקופה ֶשנִ  .2

 ₪ 5,103 ................................................. (לחוק חופשה שנתית 13לפי ס' פדיון חופשה ) .3
 ₪  945 ........................ (הבראהבדבר תשלום דמי )א( לצו ההרחבה 7לפי ס' ) הבראהפדיון  .4

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

 ₪ 15,498 .א 
 ₪  10,395 .ב

 ₪ 4,347 .ג

 ₪  9,450 .ד

 פתרון  

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

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

 ( לפקודת מס הכנסה.2)2ס' 

 הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

 וןהסבר הפתר
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

 מס הכנסה..."

ת ֲעבֹוָדה" היא:2)2לפי סעיף  ְכָנסַּ  ()א( לפקודת מס הכנסה, "הַּ

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

ט תשלומים ָכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש  עֵּ ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלמַּ
ין בשווה כסף,  -ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל  ין שניתנו בכסף ּובֵּ בֵּ

ין שניתנו לעובד במישרין   "יפין או שניתנו לאחר לטובתו; או בעקבֵּ

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

 לפקודה.

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

פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת בעד  ,משולבשכר של נילי ) 12/2018הסכומים שנכללו בתלוש שאר 
  ( לפקודה.2)2( מהווים הכנסה לפי ס' התקופה שנקבעה בחוק ובפדיון הבראה

 משולב שכר ,4023+ פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת  ,0486+  פדיון הבראה 945=  ₪ 395,10

"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".

סכום "ה -המרבית לעניין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה 
 8,674 × ₪5 =  43,370 ".5הבסיסי, כפול 

 (:השכר החייב בדמי ביטוח) 12/2018שכרה של נילי שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש 

ִבית לענין ד.ב. ,03743;  395,10= )  ₪ 395,10  min( ההכנסה ְמרַּ

 .בתשובה 
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ִתְפקּוד. עקב התאונה נגרם לו אובדן מלא של כושר גונן נפגע בתאונה בביתו .40שאלה מספר  )אובדן כושר  הַּ
ָקנֹוןזכאי, על פי גונן  .למשך חודשיים עבודה מלא( סיקו, שערך עבורו מע ביטוחקרן  של תַּ

 .כושר זו-לתשלום בעד תקופת אי

 פרק ביטוח נפגעי תאונות בחוקהאם, בנסיבות שתוארו לעיל, גונן זכאי לדמי תאונה, לפי 
 (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםתקופה זו? ) ְּבַעד, הביטוח הלאומי

 תקופה זו.לגבי , האמור דמי תאונה, לפי פרק ביטוח נפגעי תאונותזכאי לגונן לא לא.  .א 

 .ביטוח נפגעי תאונות בחוק הביטוח הלאומילפי פרק  שולמו בעדו דמי ביטוחאם  ,כן .ב

לחבלה  הביאבו גורם חיצוני  ִפְתאֹוִמיירוע שהתאונה אירעה עקב א חַּ יֹוִכיאלא אם  ,לא .ג
 .בדן כושר התפקודופיסית וכתוצאה ממנה לא

ר, אם כן .ד צֵּ מהמוסד לביטוח לאומי ולא  האמורה גימלהאת הלקבל  ִיְבחַּ זכותו  את לְלנַּ
  על פי תקנון קרן הביטוח.

 פתרון   

 .155ס'  - רק ו': ביטוח נפגעי תאונותפ -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

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

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

נפגעי תאונות, לגבי התקופה שבה הוא זכאי ביטוח  נן לא זכאי לדמי תאונה, לפי פרק  גולפיכך,  
 . הפנסיהלתשלום מקרן 

 

 .אתשובה 
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 3 ִמֶזה כשכיר. הוא עובד 14/5/2015-בנעשה לראשונה "תושב ישראל" , 14/5/1949, יליד גונן .41שאלה מספר 
 ₪. 16,444 - 7/2018-ו ב. שכרהיחיד ומעסיק אצלשנים 

, על ידי מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
 ? ל גונןש 7/2018, ְּבִגין שכר מעסיקו

 ₪  943.95 .א 
 ₪  981.57 .ב

 ₪  1,022.80 .ג

 ₪ 1,299.03 .ד
 פתרון  

 ח י"א.לו 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.

 חוק גיל פרישה.

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

כלומר, הוא  שנה. 70שנה, וטרם מלאו לו  69מלאו לגונן זה מכבר  7/2018-, ב14/5/1949יליד כ
 (.70( לגיל הזכאות )גיל 67גבר בין גיל הפרישה )גיל 

 שנה.  66שמלאו לו כ, כלומר, 14/5/2015-הוא נעשה תושב ישראל ב

גבר בין "גיל הפרישה" "ובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: על סוג הע הנמנ הואלפיכך, 
 ".62"לגיל הזכאות" שנעשה לראשונה "תושב ישראל" מעל גיל 

 ₪. 16,444 - 7/2018-שכרו של גונן ב

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

 האמור בלוח י"א".

"הסכום  -לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש 
 8,674 × ₪5 =  43,370    ".5הבסיסי, כפול 

 (:י ביטוחהשכר החייב בדמ) 7/2018שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש  גונןשל  ושכר

ִבית לענין ד.ב. ,03743;  ₪16,444 = )  16,444  min( ההכנסה ְמרַּ
 

על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומישבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי סך כל 
 :של גונן 7/2018 ְבִגין שכרמעסיקו של גונן, 

ִבית לתשלום ד.ב. בשיעו  5,944×  3.53%=  ₪  209.82   ר המופחתהכנסה ְמרַּ

 (השכר החייב בדמי ביטוח   16,444 - ד.ב. בשיעור המופחת  ,9445× )  %35.7=   ₪ 75.771 

 57.981 ₪ 
 

 .בתשובה 
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ל ֶפְנִסָּיה בסך  הוא בכל חודש .בפרישה מוקדמת צה"ל פנסיונרהוא  ,57-גונן, בן ה .42שאלה מספר  בֵּ ₪  5,434ְמקַּ
 משתכר אצלהו בע"מ" נילי"מעסיקתו כשכיר באופן קבוע אצל  עובד(. גונן גם רממעסיקו לשעב)

  ₪ בחודש. 3,862

האם  יועברו שבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי כל דמי ביטוח, מהו סך ֵתאּום  ַנֲעׂשָּ
 ?6/2018חודש ב ושכרְּבִגין  ,בע"מ ניליעל ידי מעסיקתו של גונן,  למוסד לביטוח לאומי

 ₪  251.80 .א 

 ₪  134.78 .ב

 ₪ 268.41 .ג

 ₪   553.33 .ד

 פתרון  

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

 (2)2ס'  -הכנסה פקודת מס 

 .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

 טבלאות הביטוח הלאומי.

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

"מעסיק עיקרי" או "מעסיק משני", ולא סתם   האם נילי בע"מ היא  בנתוני השאלה לא מצויין
 הדבר.

 לחוק הביטוח הלאומי: (ב)ה345לפי ס' 

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

 שיעור מופחת(. -מהשכר הממוצע )בסעיף קטן זה  60%עובד שאינו עולה על 

עיף ש פלוני, מהמקורות המפורטים בס( בחוד1היתה הכנסה של מבוטח כאמור בפסקה )  (2)
מהשכר הממוצע, יחול השיעור  60%-( בפקודת מס הכנסה, נמוכה מ8)-( ו2(, )1)2

המופחת על סכום הכנסתו מפנסיה מוקדמת, השווה לסכום ההפרש שבין הכנסתו 
 " מהשכר הממוצע. 60%מהמקורות האמורים לבין 

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

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

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

 ₪. 3,862 -( ( בפקודת מס הכנסה2)2מקור המפורט בסעיף )בע"מ הכנסתו של גונן מעבודתו אצל נילי 

על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  הנמנ גונןאצל מעסיקתו "נילי בע"מ" 
 .שנה וטרם הגיעו לגיל הפרישה" 81עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם "

על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומישבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי כל סך 
 -של גונן  6/2018 ְּבִגין שכר ,בע"מ ו של גונן, ניליתמעסיק

 min( תקרת שיעור מופחת 5,944;  הכנסה מעבודה  3,862× )  6.95%=  ₪ 268.41

 .גתשובה 
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ת  .43ספר שאלה מ ְסָכמַּ . בכל תקופת  2/9/2018לחופשה ללא תשלום, עד  3/5/2018-, נילי יצאה במעסיקּהְבהַּ
 עצמאית.החל"ת האמורה לא עבדה אצל מעסיק אחר ולא היתה עובדת 

? )בחר/י את המשפט  7/2018 חודשֲעבּור נילי, ְּבַעד חייב בתשלום דמי ביטוח  המעסיקהאם 
 כון ביותר מבין המשפטים הבאים(הנ

ד  רק  אך ו. מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח  לא .א   חל"ת. הדשים הראשונים של  וחהשני  ְבעַּ

כֹות מכל סכום המגיע , אך כן .ב  כאמור. , את דמי הביטוח ששילםלניליהוא רשאי ְלנַּ

ִני ֶפןֹוְבא, מּוְשִעים, מאחר שבתקופת חל"ת לא .ג  ובד למעסיקו.יחסי העבודה בין ע ,ְזמַּ

חובתו לשלם דמי ביטוח בעד חודש זה, הוא לא רשאי לנכות מנילי את דמי  ּוְלאֹור, כן .ד
 הביטוח ששילם.

 פתרון  

 .6(, תק' 3)1תק'  -( תקנות הביטוח הלאומי )הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

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

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

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

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

ח כאמור )ג( לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלום דמי הביטו342הוראות סעיף  )ד( 
 " בתקנת משנה )א(.

הוא החודש הקלנדרי הראשון   6/2018ביטוח כעובדת. חודש    שולמו בעד נילי דמי  5/2018בחודש  
הוא החודש הקלנדרי השני שבו נילי  7/2018חודש  .שבו נילי נמצאת בחופשה ללא תשלום

 נמצאת בחופשה כאמור.

בתשלום דמי ביטוח בעד נילי, עבור חודש המעסיק חייב )א( שלעיל, 6לפיכך, לפי תקנה 
 .את דמי הביטוח ששילם כאמור הסכום המגיע למכל , אך הוא רשאי לנכות 7/2018

 .בתשובה 
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שנים ִבְרִציפּות, קיבלה אישור מרופא נשים מומחה כי  8נילי, העובדת אצל מעסיקה היחיד זה  .44שאלה מספר 
ָריֹון, למשך  ת הֵּ ְפִסיק את עבודתה, ְלצֹוֶרְך ְשִמירַּ ל בימים רצופים,  30ָעֶליָה ְלהַּ  .1/11/2018-ָהחֵּ

 :1/11/2018-הכנסתּה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד שישה החודשים שקדמו ל

 10/2018 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 חודש
 ₪ 8,711 ₪ 8,692 ₪ 8,751 ₪ 8,896 ₪ 8,934 ₪ 8,792 הכנסה

לקבל גימלה  מעדיפה ת העבודה. היאנילי קיבלה שכר מלא בששה החודשים שקדמו להפסק ,למען הסר ספק ]
מכל   תשלוםהיא לא זכאית ל  כמו כן,  .  מחלה ולקבל את תמורתם ממעסיקּה  ימי  מהמוסד לביטוח לאומי ולא לנצל

ר בעדגוף  חֵּ  [. בשמירת הריון תההתקופה שבה הי אַּ

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

 ₪ 8,874 .א 

 ₪  8,718 .ב

 ₪  8,796 .ג

 ₪  8,783 .ד

 פתרון  

 סימן ה': גמלה לשמירת הריון.פרק ג': ביטוח אימהות, חוק הביטוח הלאומי,  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

מבוטחת, שהיתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות,  " -לחוק הביטוח הלאומי  59לפי ס' 
ימים רצופים לפחות שבהם  14תהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה נוספת של 

 . "היתה בשמירת הריון, והכל לפי אישורים רפואיים, כללים, תנאים ומבחנים שקבע השר

שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום יהיה בסכום הנמוך מבין  -לחוק הביטוח הלאומי  54וס'  60י ס' לפ
 : (2( או )1) -שלהלן  שני הסכומים 

 הגבוה מבין השניים:  ( 1)

ברבע השנה שקדם   הסכום המתקבל מחלוקת ההכנסה של האשה שממנה מגיעים דמי ביטוח, )א(
ֶקב שמירת ההיריון,   . 90- בלהפסקת העבודה עֵּ

בששת החודשים  הסכום המתקבל מחלוקת ההכנסה של האשה שממנה מגיעים דמי ביטוח, )ב(
ֶקב שמירת ההיריון, ב מוקדש  . 180-להפסקת העבודה עֵּ

 ₪.  292.77לכל יום, כלומר  30- ₪( מחולק ב 8,783לחישוב קצבאות לחודש ) 1סכום בסיסי  ( 2)

  שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום: 

 8,711+  8,692+  ₪8,751 =  26,154 :   1/11/2018-רבע השנה שקדם לעד ילי בשל נ הכנסתה

 26,154/  90=  ₪ 290.60  :  90-ב ההאמור ההכנסהחלוקת 

  :  1/11/2018-ל מושקד החודשים 6בעד של נילי  הכנסתה

52,776 = ₪8,792  +8,934  +8,896  +8,751  +8,692  +8,711 

 52,776/   180= ₪  293.20   : 180-ב ההאמור ההכנסהחלוקת 

 max(    290.60;    293.20= )    ₪  293.20  הגבוה מבין השניים: 

 min( [  הסכום הבסיסי 8,783/   30=  292.77; )   293.20= ]  ₪  292.77  ...ולא יותר מהשיעור המרבי:  

 יון: בעד התקופה הנוספת של שמירת ההר, חושב על פי חוק הביטוח הלאומיתהגמלה לשמירת הריון ש

 ₪  292.77×  ימי שמירת הריון 30=  ₪ 8,783

 .דתשובה 
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 הבאים: הרכיביםשלה כלל את  12/2018תלוש . יםשנ 7נילי עובדת אצל מעסיקה היחיד זה  .45שאלה מספר 
 ₪ 6,285 ............................................................ משכורת יסוד. 1
 ₪ 1,620 ....... ( דצמבר בתלוש ,שנהאחת למשתלמת לה ) 13משכורת . 2
 ₪ 1,296 ................................................... ת ביגוד שנתיתקצוב .3
 ₪ 1,440 ................................................ שווי שימוש ברכב צמוד4

 הםהיתה בשמירת הריון ולא עבדה ב 9/2018-ו 8/2018, 7/2018 (המלאים) יםחודשה 3-אם ב
ל הקיבלה  ם(, ובעדים אלהממעסיקה בחודש שכרכל לא קיבלה ו) ְכלָּ יֹון ִלְשִמיַרת ִגְמלָּ מהמוסד  ֵהרָּ

המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף לענין דמי ביטוח  נילי    של  המהי הכנסתלביטוח לאומי,  
 ? 12/2018בעד חודש  (גמלאות הביטוח הלאומיְלִעְנַין  הכנסה) לחוק 335

 ₪  10,641 .א 
 ₪  7,968 .ב

 ₪  9,201 .ג

 ₪  8,049 .ד

 פתרון  

 מי.. הנחיות הביטוח הלאותקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( רלוונטייםסעיפים 

 , לוח י"א.348ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

שלום נוסף" הוא "שכר לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, "ת 1ְלִפי תקנה 
בֹות תשלומים שניתנו כבונוס או כמענ ק השתתפות ברווחי הניתן לעובד ְבנֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, ְלרַּ

ט הפרשים".  עֵּ  המעביד וְלמַּ

ן שנית( 13משכורת  1,620+  שנתית ביגודקצובת  ₪1,296 ) 2,916 בסך השכרְלִפי התקנה שלעיל, 
 ".תשלום נוסף" הוא הרגיל, לשכרה החודשיְבנֹוָסף  ניליל

  משכורת יסוד 2856,+  שווי רכב צמוד 1,440=  ₪ 7257,:      12/2018שכרה הרגיל של נילי בתלוש 
 לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְניַּן תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה:  5ְלִפי תקנה 

מינימום )להלן שכר ימום כהגדרתו בחוק שכר או יותר או יותר משכר המינ 25%אם שיעורו  ( 1) "  
המינימום( יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו  
שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד 

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

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

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

 משכר המינימום.  55.02%הוא  12/2018- ו של "התשלום הנוסף" שקיבלה נילי בשיעור

( 55.02%  =5,300  /2,916 ) 

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

 היתה בשמירת הריון ולא עבדה בהם כלל  9/2018-ו 8/2018, 7/2018 המלאים מאחר שבחודשים
, ובעדם קיבלה גמלה לשמירת )חודשים אלה אינם נחשבים כחודשי עבודה לעניין פריסת שכר נוסף(

פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו  האצל מעסיק העבד , ניליהריון מהמוסד לביטוח לאומי
 חודשים 12 - )שמירת הריון( לא עבדה 3=  חודשי עבודה קודמים 9                      שולם "התשלום הנוסף".

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

 . "העבודה הקודמים
  שכר חודשי רגיל 725,7+  תשלום נוסף 916,2/  חודשי עבודה קודמים 9 = ₪ 049,8

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

מחושב ]₪ לחודש    43,370  -(  ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח לפי האמור בלוח י"א )  הסכום המרבי המתקבל
 [.₪5(, כפול  8,674לפי "הסכום הבסיסי" )

ִבית לענין דמי ביטוח ,03743  2018/12-של נילי לענין תשלום דמי ביטוח ב ההכנס ₪ 049,8<  הכנסה ְמרַּ

)הכנסה  לחוק 335וראה מהוראות סעיף המשתלמים לפי השל נילי לענין דמי ביטוח  ההכנסת
 .₪ 049,8 -  2018/12ְלִעְנַין גמלאות הביטוח הלאומי( בעד חודש 

 .דתשובה 
  



 ©  2019כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל                 46  

 

 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 .46שאלה מספר 

 

ועקב עבודתו.  ועבודתתוך כדי נפגע  1/11/2018-שנים. ב 5עובד כשכיר אצל מעסיקו זה  גונן
ִנְזָקק . בכל אותם ימים ימים ְבנֹוָסף על יום הפגיעה 16בוד לא היה מסוגל לעכתוצאה מהפגיעה 

ְחָלָמה י ּוהפגיעה ה. לטיפול רפואי ּוְלהַּ ל ְידֵּ  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְכָרה עַּ

 :1/11/2018-חודשים שקדמו להכנסתו של גונן, שממנה מגיעים דמי ביטוח, ב

בל שכר מלא ונן קילמען הסר ספק, ג  10/2018 9/2018 8/2018 חודש
  ₪ 9,438 ₪ 9,737 ₪ 9,985 הכנסה החודשים שקדמו לפגיעה  3-ב

 ?לחוק הרלוונטי  94, לפי ס'  למוסד לביטוח לאומי  המעסיקיחזיר  אותו    הפגיעהמהו סכום דמי  

 ₪  3,888 .א 

 ₪   3,402 .ב

 ₪  2,916 .ג

 ₪  2,430 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

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

 . "למעשה בכל עבודה והוא נזקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה

  ."ולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה עשר שבועותלא יש" -לחוק האמור )ב( 92לפי ס' 

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

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

ר שגונן היה בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מ חַּ אַּ ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו לו דמי  12-מֵּ
ד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה. ד  פגיעהיקבל דמי  כלומר, גונן פגיעה גם ְבעַּ  .ימים 16ְבעַּ

 -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 
חלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מ )א(

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

 ". ה מגיעים דמי ביטוחההכנסה שממנ -(  1)א()75במבוטח לפי סעיף  ( 1)

 (  9,985+    9,737+    9,438/ )    ₪90 =    324                    שכר העבודה הרגיל של גונן:  

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

 324×  ₪75% =  243.00 דמי הפגיעה ליום:   

 ( 8,783×   5×  75%/  30)  קרה ת  1,097.88>   ₪ 00.243 נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה:  

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

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

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

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

את דמי הפגיעה בעד תקופת הזכאות הראשונה, ולא יהיה  לעובד גם מעביד חייב לשלם
 הסכומים ששילם בעד תקופת הזכאות הראשונה; זכאי להחזר

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

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

 "   מעבידיו; העבודה הרגיל של העובד אצל כל

ימים הראשונים ה 12סכום דמי פגיעה בעד  למוסד לביטוח לאומילפיכך, המעסיק יחזיר 
 12×  00.243=  ₪ ,9162  יעה:שבעדם זכאי גונן לדמי פג

 .גתשובה 
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את כל זמנו ללימודים   ִהְקִדיש, בהם במוסד להשכלה גבוהה  לתואר ראשון  שנות לימוד  4לאחר 
. בכל ימי חודש 25/9/2017-, לעבוד כשכיר אצל מעסיקו היחיד ב26-ולא עבד, התחיל גונן, בן ה

תקופת הודעה מוקדמת לפיטורים  םֹוְבת, 2/8/2018-יה בשירות מילואים בצה"ל. בה 11/2017
ועד סיום תקופת  27/7/2018-סי העבודה בינו לבין מעסיקו. יצויין שמשניתנה לו, הסתיימו יח

ְשָמעּוָתם)לדמי מחלה  . בעד ימי מחלתו אלה היה זכאי  עבודתו גונן נעדר עקב מחלה לפי חוק דמי   ְכמַּ
ם בלשכת 5/8/2018-ב .(מחלה  , ומאז הוא מובטל. התעסוקה כמחוסר עבודה שירות ִנְרשַּ

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

ח, חודשי מאחר שבתקופת אכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטו, כן .א
 לימודיו במוסד להשכלה גבוהה.

 .החודשים שקדמו לפיטוריו 18חודשים מלאים, בתוך  12, מאחר שלא עבד לא .ב

 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה . גונןכן .ג

 , ולא עבד בפועל בחודש זה.8/2018בחודש מעבודתו מאחר שגונן נעדר לא,  .ד
 פתרון  

 .161ס'  -הביטוח הלאומי חוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

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

 ". 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 בה הנדרשת למי שהתייצב בשירות התעסוקה תקופת האכשר

 -לחוק הביטוח הלאומי  161ְלִפי סעיף 

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

 .  ך הקובעבתכוף לתארי

 )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)
או ימי שירות עד שישה חודשי שירות כאמור,  -ימי שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון  ( 2)

 ; לישראלמילואים בצבא הגנה 
, ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה ( 3)4

 .  1976-התשל"ו 

 )בוטל(.  )ד( 

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

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

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

בעד אחד או יותר מהימים  ן גונן,בגי 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' 
2017         × × × × 
2018 × × × × × × × ×     

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

 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה גונןלפיכך, 

 .גתשובה 
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שכרו להלן פרטי  ימי מילואים.    12-יצא ל  4/10/2018-שנים. ב  3עובד אצל מעסיקו היחיד זה  גונן   .48שאלה מספר 
ל שירות המילואים: 1-שים שקדמו להחוד 6-ב חֵּ  בחודש שבו הֵּ

 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 חודש
 18 19 21 22 20    19 ימי עבודה
 ₪ 5,883 ₪ 5,879 ₪ 6,036 ₪ 5,846 ₪ 5,613 ₪ 5,839 שכר רגיל

     ₪  1,308  שנתימענק 

החודשי הרגיל,  ו, ְבנֹוָסף לשכרסיקוממעקיבל גונן  5/2018בתלוש שצוין בטבלה שלעיל,  כמו
 .₪ 1,308בסך מענק שנתי 

 ?בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי  שישלם תגמול המילואים ךמהו ס

 ₪ 2,782 .א 

 ₪  2,933 .ב

 ₪  2,514 .ג

 ₪  2,774 .ד

 פתרון  

 הלאומי, פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים.חוק הביטוח  סעיפים רלוונטיים

 .יטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(תקנות הב

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 : חישוב הזכות לתגמול מילואים 

 ימים. 5 ימים, ועוד יתרת ימי שירות של 7תקופה אחת בת ימים, שהם  12שירת  גונן
 . 1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור (, 2)א()271ְלִפי סעיף 

 ( 7+  5 × 1.4 = 14)     .  מי מילואיםי 14בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי הוא לפיכך,

 : חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים
יהיה ימים. לפיכך,    60-(, כלומר, פחות מ18+ 19 +21ימים )    58עבד  , גונן  1/10/2018-שקדם לה  ברבע השנ

, מתוך ששת החודשים שקדמו והרגיל סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמ  ושכר עבודת
ל שירות המילואים 1-ל חֵּ  .  בחודש שבו הֵּ
 .  ₪ 1,308בסך  מענק שנתיהרגיל,  החודשי ו, ְבנֹוָסף לשכרממעסיקוקיבל גונן  5/2018-ב

 ימום.משכר המינ 24.68%הוא  5/2018- שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל גונן ב
   התשלום הנוסף 1,308 / שכר המינימום  5,300=  24.68%

משכר המינימום, יחולו עליו, ְלִעְניַּן תשלום דמי  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" נמוך מ
(. כלומר, הוא תקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח( ל2)5תקנה  ביטוח, הוראות  

 . שבו שולם, 5/2018 בחודש יצורף לשכר החודשי הרגיל

 9/2018 8/2018 7/2018 6/2018 5/2018 4/2018 חודש
 ₪ 5,883 ₪ 5,879 ₪ 6,036 ₪ 5,846 ₪ 5,613 ₪ 5,839 שכר חודשי רגיל 

     ₪ 1,308  מענק שנתי

 ₪  5,883 ₪  5,879 ₪  6,036 ₪  5,846 ₪  6,921 ₪  5,839 הכנסה בעד חודש

בחודש  1-, מתוך ששת החודשים שקדמו לובעד שלושת החודשים שבחר לעצמ תו של גונןסכום הכנס
ל שירות המילואים  חֵּ  : שבו הֵּ

855,18  ( = ₪5,898   ;6,921   )max  ( +5,898   ;6,036  )max   ( +5,898   ;5,883  )max 

בחוק הביטוח   272, לענין סעיף  גונן, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של  90-חלק את סכום ההכנסה בנ
 18,855/  ₪90 =  209.50      :      הלאומי

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

 . העבודה הרגילשכר 
הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%) לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  )ב(272לפי ס' 

-, כשהוא מחולק ב5סכום הבסיסי כפול  ה)  המרבי  ולא יעלה על התגמול(  ₪ 196.60, כלומר  מחולק בשלושים
 (.₪ 1,445.67, כלומר 30

 max[  min(  שכר רגיל 209.50;   תג' מרבי 1,445.67) ;  תג' מזערי 196.60 ₪ = ]  209.50:      התגמול ליום 

 . ₪ 2,933  - בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי  שישלם גמול המילואיםת
 תגמול ליום  209.50×  ימים  ₪14 =  2,933

 .בתשובה 
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ויצאה לתקופת  בריאילדה בן  5/5/2018-בשנים.  3היחיד ֶזה  מעסיקהעובדת כשכירה אצל  נילי .49שאלה מספר 
ילידה והורות. כשהגישה למוסד לביטוח לאומי את  ְתִביָעה לתשלום  ִמְסְמכֵּ  ְלָתהיגִ דמי הלידה, הַּ

 בגין שוויהמעסיק לא שילם ולא העביר למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח    שבכל תקופת עבודתה,
ףהשימוש ברכב צמוד   לשכרה. ֶשִנְזקַּ

ַגעיִת ותה של נילי לדמי לידה האם זכ בחר/י את המשפט הנכון  שתוארו לעיל? )ּבֹות יַּבְנִס  ,פָּ
ִאים  (ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהּבָּ

יָנּהלא, מאחר שזקיפת שווי רכב צמוד  .א   לידה.הדמי חישוב  ְלִעְניַּןהכנסה  אֵּ

רים שהיו אמו ביטוחהחוב דמי ינוכה , שהיא תהיה זכאית לומכל סכום  אבל כן, .ב
 .צמוד גין שווי השימוש ברכבבבתקופת עבודתה, להשתלם 

 בגין שווי השימוש ברכביראו את דמי הביטוח  -זכותה של נילי לדמי לידה ְלִעְניַּן לא.  .ג
 שולמו. לּויְכִא  צמוד

 ., נוכו משכרה(עובדתהחלק רכב )שימוש בבגין שווי ה ,ִאָמהּותדמי ביטוח שובלבד כן,  .ד
 פתרון  

 .365)ב(, ס' 342חוק הביטוח הלאומי, ס'  וונטייםסעיפים רל

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

 ..."ביטוח בעד עובדוהמעביד חייב בתשלום דמי " -)ב( לחוק הביטוח הלאומי 342ְלִפי סעיף 

היה אדם חייב ְלִפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם, " -לחוק זה  365ְלִפי סעיף 
 ."ו, לענין הזכות לגמלה, ְכִאילּו שולמוירא

 .יראו את דמי הביטוח כאילו שולמו -לענין זכותה של נילי לדמי לידה לפיכך, 

 .גתשובה 
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 2018שנת המס  - 9.2019פתרון מבחן 

 

 (בחר/י את הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםשל המוסד לביטוח לאומי? ) 510מהו טופס  .50שאלה מספר 

 המעסיק על תקופת העסקה ושכר בתביעה לתגמולי מילואים.אישור  .א 

 תביעת מעסיק להחזרת תגמולי מילואים. .ב

 .תביעה אישית לתגמולי מילואים .ג

 .איםבקשה לתשלום מקדמה על חשבון תגמולי מילו .ד

 פתרון  

 טפסים. סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 9/2019מועד 

 2018 -שנת המס 

 

 א

 

 

 
 

 .הוא אישור המעסיק על תקופת העסקה ושכר בתביעה לתגמולי מילואים 510טופס 

ימולא על ידי זה טופס 
המעסיק העיקרי במידה 
ולא מולא בטופס המקורי 
של התביעה האישית 

 לתגמולי מילואים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .אתשובה 
 
 

 


