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

 
 12.2022מועד  - מבחן חשבי שכר בכירים

 
 

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

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

מהחוקים,  .4 הנובעות  ִרּיֹות  הִמְזעָּ הזכויות  הן  ולעובדות  לעובדים  ַהמּוְקנֹות  הזכויות  בשאלה,  ַאֶחֶרת  צּוַין  לא  אם 
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 או כללי, ֵאין ֶהְסֵדר ִקיּב ה ַעְנִפי שהוראותיו חָּ בָּ ּוִצי, ֵאין ַצו ַהְרחָּ
 אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטּיֹות לשאלה. 

 
 

 מס הכנסה 
 
 
 

 .1שאלה מספר  

 

 

 , הורכבה מהסכומים שלהלן: 2021של נבו, בשנת הכנסתו 
 ₪ 28,384 .................................................................................................. . משכורת 1 
 ות ח זכויטובי  לפי פרקגמלה לעובד בגין חוב שכר עבודה מהמוסד לביטוח לאומי ] .2 

ָרעֹו ַחְדלּותבהליכי ם עובדי         ₪ 16,927 ............................................... [ן בחוק הרלוונטי )פש"ר(פֵּ
 ₪ 3,538 ...... ( ק הרלוונטיַבחֹולפי פרק ביטוח נפגעי עבודה מהמוסד לביטוח לאומי )דמי פגיעה . 3 

 ? 2021מהי "הכנסה חייבת" של נבו בשנת 
 ₪ 28,384 .א 

 ₪ 31,922 .ב
 ₪ 48,849 .ג
 ₪ 45,311 .ד

 פתרון  

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

 . 188, 177ס'   -חוק הביטוח הלאומי 

 . רגל או חברה בפירוק כהכנסה(צו מס הכנסה )קביעת שכר עובדי פושט 

 ( צו מס הכנסה )קביעת תשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה ותגמול בעד שירות במילואים כהכנסה

 תקנות מס הכנסה )ניכוי מתשלומים בעד דמי פגיעה בעבודה, ותגמול בעד שירות במילואים( 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

 28,384+  16,927+   3,538=  ₪ 48,849:  2021סך הכנסתו של נבו, בשנת 

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

גמלה המשתלמת לפי פרק ביטוח זכויות עובדים בהליכי  לחוק הביטוח הלאומי,    188לפי ס'  
לפיו, כשכר עבודה, כפיצויי   חדלות פירעון יראו לכל דבר, בכפוף להוראות חוק זה והתקנות 

  עבודה שקיבלה גמלה לעובד בגין חוב שכר  כלומר, ה  כתשלום לקופת גמל, לפי הענין.פיטורים או  
 .  ַמס-ָחַבתנבו, כשכר עבודתו, היא הכנסה 

ותגמול בעד שירות במילואים  לפי   פגיעה בעבודה  )קביעת תשלומים בעד דמי  צו מס הכנסה 
(,  סימן ד') יטוח הלאומילפי פרק ביטוח נפגעי עבודה בחוק הב(, דמי הפגיעה שקיבל נבו,  כהכנסה

 . לפקודה 164הכנסה לענין סעיף הם 

 , היא "הכנסה חייבת".2021לפיכך, כל הכנסתו של נבו, בשנת 

   .גתשובה 
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ְלֶרֶגל  - האחת    .מתנות  3  נבו  קיבל  9/2021-ב .2שאלה מספר   בנו    מתנה  של  לצה"ל  העובדיםמ    ,א'גיוסו    ַּוַעד 
יש ₪,    85שערכה ועלותה    במפעל, ְפר  ַהַּוַעד ֶשה  י  ְדמֵּ   -השניה    ( בכל חודש.נבוכולל  )  םעובדיה  ּומ 
,  ַשי מהמעסיק  ַהְמָחַאת  -לישית  ש₪. ה  95לרגל חג ראש השנה, שערכה ועלותה    מהמעסיק   מתנה
קיבל  נבו  לא היו אלו המתנות הראשונות ש  .ב'₪, לרגל חגיגת בר המצווה של בנו    115על סך  
ית₪, לרגל    115קיבל ממעסיקו המחאת שי על סך    5/2021-ב   .2021בשנת   יָלה   ְבר  ,  ג'של בנו    ַהמ 

קיבל מהמעסיק מתנה שערכה ועלותה   3/2021- ₪, לרגל חג השבועות, וב  95  והמחאת שי על סך
 ₪, לרגל יום הולדתו.  65

 ? 9/2021-ל המתנות שקיבל ב, לצורך חישוב מס, בשנבושל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר

   .א 

 פתרון  

 . )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
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 

 ניתן בגינה ניקוד מלא לנבחנים.  .השאלה בוטלה

 .בתשובה 
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לרשותו  העבודה, על המעסיק להעמיד    חוזה. לפי  1/11/2021-ב  אצל מעסיקו  נבו התחיל לעבוד .3שאלה מספר  
ְבחהמעסיק מציע לו    רכב צמוד.ולשימושו   מאותו קוד תוצר, אותו  ,  1בין שני כלי רכב מסוג   רֹול 
 .  (דשיםוח תשעה) ָמשּוְמשוהשני   ָחָדש. האחד (2021) אותה שנת רישוםמ קוד דגם ו

יבחר ברכב המשומש  יהיה נמוך יותר אם  ,שיזקף לשכרוהשימוש שווי   אםהאתכם  נבו שואל
 ( בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים) . מה תענו לו?חדשה רכבבולא 

ְבַחרשווי השימוש יהיה נמוך יותר אם  .א   משומש. ה רכב ב ת 

ֶההשווי השימוש יהיה  .ב ְבַחר, בין אם זֵּ  בחר במשומש. תאם ברכב החדש ובין   ת 

ְבַחריותר אם נמוך שווי השימוש יהיה דווקא   .ג  .החדש רכבב ת 
 יותר. ֶשָנמּוך  מקרים ויש  ,שווי יהיה גבוה יותרהבהם ש לא ניתן לדעת. יש מקרים  .ד

 פתרון  

 (. 2)2ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 )הגדרות( 1תקנה  - תקנות מס הכנסה )שווי השימוש ברכב(

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

מאותו קוד תוצר ומאותו קוד  (,  2021(, מאותה שנת רישום ) 1שני כלי הרכב הם מאותו סוג )
 דגם. כלומר, הם כלי רכב זהים.

 . שווי השימוש שיזקף בגינם יהיה זההככלי רכב זהים, 

 

 .בתשובה 
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.  4/2020- ו  2/2016,  1/2008  :(, ילידיבחזקתם)  ילדים  3(. לזוג  42-בן ה)  נבו , נשואה ל39-הבת    , סיגי .4שאלה מספר  
נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי  ש  סיגי בחרההצעיר,  ַיְלָדה , השנה שבה נולד 2020בשנת 

ֶשְלַאַחר,  ובעדשלהן היא זכאית   נולד.  ֶשָבה  השנה    תובא בחשבון בשנת המס    2019ביולי  הוא 
שנמשכו  )  אילן -ברבאוניברסיטת  בהיסטוריה כללית  לתואר אקדמי שני   את לימודיה  סיגי  סיימה
לקבל    ָבֲחָרהסיגי    ,נקודות הזיכוי עבור לימודי התואר השני  אתוזכתה בתואר הנכסף.    (שנתיים
 . בשנת המס ֶשְלַאֲחֶריהָ  ֶאָלא, לתואר ה הסתיימו לימודי ֶשָבהבשנת המס ֶשְלַאַחר שנת המס לא 

 ? 2021בשנת המס   יובאו בחשבון בחישוב המס של סיגי כמה נקודות זיכוי 

 נ"ז  10.75 .א 

 נ"ז  9.75 .ב
 נ"ז  9.25 .ג

 נ"ז  10.25 .ד

 פתרון   

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

מלאו לו    2021. בשנת המס  6/2016שנים. הילד השני יליד    13מלאו לו    2021. בשנת המס  1/2008הילד הראשון יליד  
 לו שנה אחת.   המלא  2021. בשנת המס 4/2020שנים. הילד השלישי יליד  5

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

½ נקודת זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת בגרותו; - נקודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו, ו 1½ )א(   
על אף האמור בפסקת משנה )א(, אמו של ילד תהיה זכאית לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן   ( 1)א

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

 (; 3)ב()40כהגדרתם בסעיף  - לענין זה, "שנת לידה" ו"שנת בגרות" 
פסקת משנה )ב(, בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס שלאחר שנת נקודות זיכוי נוספות על נקודת הזיכוי לפי    1½ )ג( 

 לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש שנים; 

נקודת זיכוי  ( לפקודה ובחרה ש1()א4)ג()66ניצלה את זכותה לפי ס'  סיגי  הצעיר,    ַיְלָדה, שנת לידתו של  2020בשנת  
שלאחר השנה בה הוא נולד, כלומר  תובא בחשבון בשנת המס  ,  ובעד אחת מתוך נקודות הזיכוי שלהן היא זכאית  

 .2021בשנת המס 

   -ג לפקודה 40לפי ס' 
אחת אם הוא זכאי לקבל תואר   נ"זיחיד( תובא בחשבון    -בחישוב המס של יחיד תושב ישראל )בסעיף זה   )א(

 אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה. "זאקדמי ראשון ומחצית נ
 אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון במשך שנת מס אחת. נ"ז )ב(
בשנת המס שלאחר    נקודת זיכוי אחת כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשון תובא בחשבון )ג( 

ראשון או לימודיו לתואר אקדמי  לפי בחי  שנת המס שבה הסתיימו  רתו של  בשנת המס שלאחריה, 
ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר  ,  היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון

בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שני או בשנת המס   -אקדמי שני 
 . שלאחריה, לפי בחירתו של היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי שני

ת כמוסד להשכלה גבוהה המקנה נקודות זיכוי לזכאים על פי החוק, בכפוף לעמידה  אילן מוכר -אוניברסיטת בר
 ג לפקודה. 40בתנאים שבסעיף 

ובחרה לקבל נקודות  ,  אילן- באוניברסיטת ברבהיסטוריה כללית    את לימודי התואר השני   2019סיגי סיימה ביולי  
  2021לפיכך, בשנת  (.  2021)  בשנת המס שלאחריה (, אלא  2020זיכוי לא בשנת המס שלאחר שנת סיום לימודיה )

 .נקודת הזיכוי עבור לימודי תואר אקדמי שני ½תובא בחשבון, בחישוב המס שלה, 

 :  2021יובאו בחשבון בחישוב המס של סיגי בשנת המס שזיכוי הנקודות 
 נ"ז 2.00 ........................................     [לפקודה  34ס'  ישראל ]תושב 

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

 ( לפקודה: 4)ג()66נ"ז לפי ס' 
 שלאחר  בשנת המס   החל  כל אחד מילדיה   ז בעד "נ 1

 לשנת  בגרותו  שקדמה המס   לשנת    ועד   לידתו שנת 
 נ"ז   1 × דיםיל 3נ''ז  =    3.00 ............................................. [ לפקודה  (()ב4)ג()66סעיף ]

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

   לו   מלאו   שבה    המס     שלאחר שנת לידתו ועד לשנת
 נ"ז 1.5 × דיםיל  2נ"ז  =    3.00 .................................. [  לפקודה  (()ג4)ג()66סעיף שנים ] 5

 לידתו,  בשנת   בעד כל אחד מילדיה  זיכוי  נקודות   1½
 בחירתה של סיגי   ,  לפי2021בשנת המס  נ"ז   1מתוכן 

 ז נ"  1×  ילד בשנת לידתו  1נ"ז  =   1.00 ............................................. [ לפקודה  ( ()ג4)ג()66סעיף  ]

 נ"ז 0.50 ................................. [ ג לפקודה40ס'  ] ינ תואר אקדמי ש
 נ"ז 10.25 .....................................................    סה"כ נקודות זיכוי

 .דתשובה 
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בן   .5שאלה מספר   ואהוב  לילד אב  ,54נבו, אלמן  מוגבלות    מאושר  יתעם  ְכל  ית-ש  ְתַפְתחּות  יליד  ה   ,6/6/2006  ,
, מביאה  אותו בכל יום מבית הספר  שאוספת,  מטפלתיש  בעל המוגבלות  . לילד  הנמצא אצלו

  למטפלת  םל י שנבו    2021נבו מעבודתו. בשנת    שּוב, משגיחה עליו ודואגת לצרכיו, עד  ַהַבְיָתה  אותו
   אין הכנסה. לילד₪.  313,440  - 2021שנת  ₪ בעד עבודתה. הכנסתו החייבת של נבו ב 57,600

 ומה  ,מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות  בהנחה שמולאו כל הטפסים הרלוונטיים וצורפו כל
 לפקודה? 45/   44, לפי הסעיפים ילדוְּבַעד  2021כול לקבל בשנת שנבו יהמרבי  הזיכוי

 ₪ 6,447 .א 
 ₪ 5,232 .ב
 ₪ 0 .ג
 ₪ 13,713 .ד

 פתרון   

 44ס' , 45ס'   - הכנסה  מס פקודת סעיפים רלוונטיים

  תק' מס הכנסה )זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד( 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -המס שנת 

 

 ב

 

 

 

 

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

י סעיף   י הענין )להלן    45לפקודה או לנקודות זיכוי ְבַעד נטול יכולת ְלפ  המזכה(, אם   -לפקודה, ְלפ 
ין למזכה  ₪    270,000ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על   בשנת המס, ואם אֵּ

ְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת"  ₪ ב  169,000אם לא עלתה על    -זוג    בן ְלַרבֹות הכנסה    -שנת המס; ְלע 
י דין  ". פטורה ממס ַעל פ 

לפקודה או לקבלת נקודות    44לקבלת זיכוי ממס לפי סעיף  "  -לתקנות האמורות    2לפי תקנה  
סעיף   לפי  בתקנה    45זיכוי  כאמור  יחיד  יגיש  השו  1לפקודה  לפקיד  שקבע  בקשה  בטופס  מה 

בסעיף   סמכותו  מכוח  להוכחת  240המנהל  הנדרשים  מסמכים  לבקשתו  ויצרף  לפקודה,  ב 
 . "הזכאות, להנחת דעתו של פקיד השומה

 :לפקודה 45נקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 

עיוור או ילד  יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק,  "  -)א( לפקודה  45לפי ס'  
יובאו בחשבון בחישוב    התפתחותית-עם מוגבלות שכלית  ילד כאמור,  זוגו  לבן  או שהיה 

 ". בשל כל ילד כאמור שתי נקודות זיכויהמס שלו או של בן זוגו 

 ( ודת זיכוי ערך נק  2,616×  2) =  ₪  5,232 : נקודות זיכוי ְבַעד נטול יכולתשווי  

יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן )א( רק אם לא קיבל  "  - לפקודה    )ג(45לפי ס'  
א  ובמוסד מיוחד, לפיכך, ה  את הילדלא מחזיק    נבו  ."44זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף  

י סעיף   . לפקודה  44לא זכאי לזיכוי ְבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלפ 

 

 .בתשובה 
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 : 31/3/2021-, עד שפוטר בב"משכורת חודש"שנים ברציפות,  10נבו עבד אצל מעסיקו היחיד   .6שאלה מספר  

 משכורת אחרונה לתקופה  שיעור משרה  שנות עבודה    עבודה תקופת
  100%   1 ראשונה 
  50%   8 שניה 

 משרה(  75%-₪  )ל  9,240 75%   1 שלישית 

יצויין שלא היו במענק האמור  ₪. ]  119,384, נבו קיבל מענק פרישה בסך  31/3/2021-עם פיטוריו, ב
 [ .במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה נבוסכומים שראו אותם כהכנסת עבודה של 

 א( לפקודה? 7)9(, לפי ס'  כספי הפיצויים שהצטברו מהו החלק החייב במס של מענק הפרישה )
ל ,ְלַהֲעִניק ת המנהלֶשְּבַסְמכּו פטורשה ַהִניחּו]ככל שהדבר דרוש,   נבו.[ לבקשת  הּוְגדָּ

 ₪ 0 .א 
 ₪ 13,124 .ב
 ₪ 48,544 .ג
 ₪    26,984 .ד

 פתרון   

 א(.  7)9ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 . 1ס'   -( )כללים לאישור ולניהול קופות גמלתקנות מס הכנסה 

 הכנסה. הנחיות מס  

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

 ולמעט שוויו של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד".

   .9,240משרה:   75%-המשכורת האחרונה ל 

תקרת   סכום  או  המשוקללת  המשכורת  מבין:  הנמוך  היא  הפטור  לצורך  הקובעת  המשכורת 
 הפטור על פי הפקודה. 

שהגבלת   המשכורת  יצויין  י  ְלַגבֵּ רק  נעשית  הפטור  תקרת  בסכום  האחרונה  המשכורת 
אם   כלומר,  העבודה.  תקופת  במהלך  והיו  שאפשר  שונות  משכורות  י  ְלַגבֵּ ולא  המשוקללת 
המשכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטור, יש לקחת אותה במלואה לצורך  

 ת הפטור. חישוב המשכורת המשוקללת ואין להקטינה לסכום תקר

 ₪. 9,240 משרה:    75%-המשכורת האחרונה ל 

 240,9/   %75=  ₪   320,12 המשכורת האחרונה למשרה מלאה:   

 המשכורת המשוקללת:       

7,084   = ₪10   ( /1  ×75%  ×12,320  +8   ×50%  ×12,320  +1   ×100%  ×12,320  ) 

להגדיל את הפטור, מכוח סמכות מנהל רשות     אוטומטית   המיסים, והפטור הוגדלנבו ביקש 
ל עד  האחרונה  החודשית  המשכורת  הגדלת  תוך  נעשה  הדבר  התקרה    150%-בהתאם.  או 

 א()א( לפקודה, לפי הנמוך מביניהם. 7)9הקבועה בסעיף 

 המשכורת הקובעת לצורך הפטור:  

 min(  סכום תקרת הפטור   ,34012; משכורת משוקללת 084,7×   150%= )  ₪ 626,01 

 . ₪ 384,119סך מענק הפרישה שקיבל נבו:     

לפי נתוני השאלה, למען הסר ספק, לא היו במענק האמור סכומים שראו אותם כהכנסת עבודה  
 של נבו במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה. 

 ַמֲעָנק ָפטּור של נבו: 

  min{ פטורצורך המשכורת קובעת ל  626,01×  שנים 10;  384,119= }  ₪ 260,106

 מענק פרישה 119,384 - פטור  106,260=   ₪ 13,124החלק החייב במס של המענק:                  

 .בתשובה 
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 .7שאלה מספר  

 

של    נושאת ריביתו . ההלוואה צמודה למדד  1/8/2021-עומדת הלוואה שקיבל ממעסיקו ב  נבו ל
יָפהתקופת  . בלשנה  0.5% עומדת יתרת הקרן המוסכמת לפי תנאי ההלוואה  ,  9/2021, חודש  ַהְזק 
 .[1/1/2022-הלוואה מוחזרת בתשלום אחד בקרן ה ] ₪. 17,800על 

, נבומהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכרו של  בתקופת הזקיפה,    0.2%- המדד עלה באם  
 [ התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם.] (?9/2021ההלוואה, בתקופת זקיפה זו ) בגין

 ₪ 4.76 .א 
 ₪ 47.69 .ב
 ₪ 64.08 .ג
 ₪ 40.37 .ד

 פתרון  

 )ט( לפקודת מס הכנסה 3ס'  סעיפים רלוונטיים

 תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית( 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 

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

שיעור  "  -   2021( לתקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריבית(, נכון לשנת המס  1)א()2לפי תקנה  
סעיף   לעניין  יהיה  3הריבית  לפקודה  הזקיפה    3.26%)ט(  בתקופת  הימים  במספר  המוכפלים 

 ". ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

ר הריבית לענין סעיף  ל אף האמור בתקנת משנה )א(, שיעו"ע   - )ב( לתקנות האמורות  2לפי תקנה  
חבר3 שאינו  ממעביד  לעובד  שניתנה  הלוואה  לגבי  לפקודה,  בעל  -בני-)ט(  הוא  שהעובד  אדם 

בתקופת   העובד  של  ההלוואות  קרן  יתרות  שסך  ובלבד  המדד,  עליית  שיעור  יהא  בו,  שליטה 
 " שקלים חדשים. 7,800הזקיפה אינה עולה על 

יהא "  - לתקנות הנ"ל    3לפי תקנה   ההפרש שבין סכום הריבית שנצבר לחובת    הפרש הריבית 
הריבית   סכום  לבין  ההלוואה,  תנאי  לפי  זקיפה,  בתקופת  המוסכמת  הקרן  יתרת  על  הלווה 
שהיתה נצברת באותה תקופה על יתרת קרן ההלוואה, אילו הריבית על ההלוואה היתה בשיעור  

 ". 2האמור בתקנה  

צל מי שהפרש הריבית הינו הכנסת  א"   -)א( לתקנות האמורות  1, לפי תקנה  "תקופת זקיפה"
 ". כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין יום גמר פרעון יתרת קרן ההלוואה  -עבודה  

ְנַין  הסכום  עולה על  לא  ₪(    17,800יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה ) )ט( שחל עליו  3הלוואה ְלע 
 ₪(. 7,800) רק שיעור עליית המדד

 

 . 30 -  9/2021חודש   מספר הימים בתקופת הזקיפה,

י התקנות:                     הריבית הנדרשת ְלפ 

 ₪  17,800×   3.26%×  ימים בתקופת הזקיפה   30/   ₪365 =   47.69

 על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה:  לחובת הלווה ריבית שנצברה  

 ₪ 17,800 × ( ריבית 0.5% × הזקיפהימים בתקופת  30 / 365)  ₪ = 7.32 ........... ריבית לתקופה 

 ₪ (  80071,+  ריבית 7.32)  ×  שיעור עלית המדד 0.2%=  ₪ 35.61 .......... הפרשי הצמדה  

 7.32+  ₪35.61 =  42.93 ... סה"כ שנצבר לחובה 

על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה    לחובת הלווההריבית שנצברה  
 ₪(.  47.69הנדרש לפי התקנות )₪(, נמוכה מהסכום   42.93)

 ריבית נדרשת על פי התקנות  47.69>  לפי תנאי ההלוואה  לחובת הלווהריבית שנצברה  42.93

 - שווי הריבית שייזקף בגין ההלוואה, בתקופת הזקיפהלפיכך, 

 התקנות ריבית נדרשת לפי  47.69 -   ריבית שנצברה לפי תנאי ההלוואה 42.93=  הפרש ריבית  ₪ 4.76

 .אתשובה 
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)  19,902בסך    משכר בסיס, הורכב  26של סיגי, רווקה בת    1/2021תלוש   .8שאלה מספר   השתתפות    ,(ברוטו₪ 
ההשתתפות בהוצאות  את    מגלםהמעסיק  )  נטו  ₪  149בסך  מעסיק בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה  

 (. החזר הוצאות הרט"ן הפרטיאת   מגלםהמעסיק ) נטו₪  64בסך   והחזר הוצאות רט"ן פרטי  (עההנסי

התעלמו מדמי  )"שכר ברוטו למס"(? )  1/2021-לצורך חישוב מס ב  סיגי של    המהו סך כל שכר
 (ת.ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאו

 ₪ 20,141 .א 
 ₪  20,211 .ב

 ₪ 20,230 .ג
 ₪  20,215 .ד

 פתרון  

 ב.  121, 121, א36, 36, 34ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(. 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 ₪  19,902 -(, ללא הסכום שיש לגלם "ברוטו למס") שכר

השתתפות המעסיק בהוצאות    149+   החזר הוצאות רט"ן פרטי ₪64 =  213               -הסכום שיש לגלם  
 הנסיעה 

 , לפי נתוני השאלה:  סיגיזיכויים אישיים שיובאו בחשבון בחישוב המס של 

 2.00 .......נ.ז. תושב ישראל

 0.25 ............... נסיעותנ.ז. 

 0.50 ....................... אשה

 ₪  ₪599.50 =  218×   2.75 ... נקודות זיכויסה"כ 

 (   7%   8,700 ₪35% ) =  213.15א הוא 45הזיכוי המרבי לפי ס' 

ין משכורת של    לפי טבלאות המס, המס הוא    (מהשכר האמור)שהיא נמוכה    ₪ בחודש  9,030ְבג 
 .האמוריםהרכיבים בגילום הזיכויים האישיים הנ"ל ₪. כלומר, ניתן להתעלם מ 1,012.60

 .31%נמצא במדרגת מס שולי   19,902שכר 

   19,902+  213( /   1 -  31%= )  20,210.70 בדיקה ראשונה: 

 בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. - מסקנה 

 (  140,20 -  902,19) =   ₪ 238, נותר "ברוטו" בסך  %31במדרגת מס 

ים ל 238 ְתַפְצל   ₪. 73.78 -  ₪31%, ומס בשיעור   164.22 -"נטו"  69%- ₪ מ 

 213.00  - ₪164.22 =  48.78יתרה שנותרה לגילום: 

 . 35% -מדרגת המס לגילום היתרה  

 78.48( /  1 -  %35= )    ₪ 05.75 גילום היתרה:    

 238.00+  75.05=  ₪  313.05 ₪ כשהוא מגולם: 213הסכום  

20,215.05  =313.05  +19,902 

 )סכום מעוגל(   ₪ 215,20:  1/2021-לצורך חישוב מס ב סך כל השכר

 .דתשובה 
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 .9שאלה מספר  

 

ְקָצת   סיגי,    משכרהמ  מבחברה  לקוחותה   שירותנציגת  של  ְדיֹון   (5%)  בחלק  להשולם  ,  פ    מ 
  רכיב זה "מכירות   אבתלוש השכר נקר  היא מבצעת בכל חודש במסגרת השירות.מכירות שה

תלוש  מיוחדות בסך    1/2021".  יסוד  משכר  הורכב  בסך    "תומיוחד   מכירות"₪,    13,660שלה 
חופשי ₪ )  136, ודמי נסיעות בסך  בחודש זהמיוחד  מאמץ  ְבֶשל  ₪    470  נוסף בסך  , תשלום1,496
חודש  -חודשי   בכל  קבוע  ישהמעסיק  .  (תשלום  ְפר  שכר  סיגיֲעבּור    ה  בעד  סך    1/2021,  שלעיל, 

 .[לאותה קופה  , כנדרש,האת חלק  סיגי  הכנגד תשלום המעסיק לקה"ל, הפריש]₪ לקרן השתלמות    1,178.40

 )"שכר ברוטו למס"(?  1/2021-לצורך חישוב מס ב סיגי של  המהו שכר

 ₪ 15,793.50 .א 
 ₪ 15,762.00 .ב
 ₪ 15,915.90 .ג
 ₪  15,803.70 .ד

 פתרון  

 )ה(. 3ס'   -פקודת מס הכנסה  רלוונטייםסעיפים 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

   -)ה( לפקודה 3לפי ס'  

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

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

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

ְנַין זה   - עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלע 

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

ין   י שהוא נקבע מעת לעת בהסכם בֵּ ְנַין תשלום תוספת היוקר ְכפ  הסכום המהווה תקרה ְלע 
האר של  התיאום  בארץ  לשכת  העובדים  של  הכללית  ההסתדרות  ין  ְלבֵּ הכלכליים  גונים 

 "  ישראל;

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

הבראה דמי  לרבות  לפנסיה  כמרכיב  "מהנכללת  שעות  .  שכר  כוללת  איננה  קובעת"  שכורת 
או   עבודה  פריון  פרמיות,  שכר  החזר נוספות,  כגון  העובד:  הוצאות  לכיסוי  הבא  תשלום  כל 

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

ְקָצת   ְדיֹון   ( 5%)  בחלקלה באופן קבוע  שולם  לקוחות, משירות הנציגת    של סיגי,  משכרהמ  פ    מ 
  ". מיוחדות  המכירות שהיא מבצעת במסגרת השירות. בתלוש השכר נקרא רכיב זה "מכירות

 הקובעת לעניין קרן השתלמות.   הוהוא חלק ממשכורת  סיגירכיב שכר זה מהווה שכר רגיל של 

ְבֶשל מאמץ מיוחד בחודש  ששולם לה  נוסף  התשלום  את ה  המשכורת הקובעת לקה"ל לא תכלול
. כמו כן, לא  היהבא לכיסוי הוצאות ", שהוא תשלום  דמי נסיעותאת הרכיב " , ולא תכלול  זה

 ₪.  15,712תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על 
  

 לקרן השתלמות:   "משכורת קובעת"

 min[  תקרה  15,712  ; ( יסודשכר  13,660  + תת מיוחדומכירו  1,496  = ] ) ₪ 15,156
  

 משכורת קובעת  15,156×   ₪7.5% =  1,136.70   לקה"ל:  מהמשכורת הקובעת 7.5%

ַעלהסכום ששילם המעסיק לקה"ל   לגבולות שבחוק, שיזקף לשכר:  מֵּ

41.70 ₪  =1,136.70 - 1,178.40 

 :   1/2021-שכר לצורך חישוב מס בה

 660,13+   496,1+  470+   136 +שווי קה"ל 70.41=  ₪ 70.803,15

 .דתשובה 
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כל .  חבל אילותשב  באר אורה בישוב  ועובדת    ה שנ  30ֶזה  אילת  ת קבועה בתושב,  60-סיגי, בת ה .10שאלה מספר  
בשנת   סך  2021הכנסתה  ב  241,960,  הופקה  אילות₪,  אישית.,  חבל  מיגיעה    6/2021-ב  כולה 

כ  3,600תרמה   ידי רשות המיסים  על  לענין תרומות₪ ל"קרן רמון", המוכרת  .  מוסד ציבורי 
 [ה.באותה שנלזיכוי סכום העולה על התקרה יצויין שבשנים קודמות סיגי לא  תרמה ]

סכום הזיכוי  למען הסר ספק,  ]  ? )סכום מעוגל(  2021בשנת    סיגי  תזכאי  ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 [ .בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי תחייב  שסיגילה על סכום המס ועהאמור לא 

 ₪ 24,070 .א 
 ₪ 24,108 .ב
 ₪ 22,968 .ג
 ₪ 24,196 .ד

 פתרון  

 11ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 )א( 11ס'   - חוק אזור סחר חפשי באילת )פטורים והנחות ממסים(

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

מי שהיה במשך כל  "  - )א( לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(  11לפי ס'  
מהכנסתו החייבת שהיא    10%שנת המס תושב אילת זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור  

שקלים חדשים, שנצמחה או הופקה באזור אילת    241,080הכנסה מיגיעה אישית, עד לסכום של  
או באזור חבל אילות, אך לא יותר מהמס שהוא חייב בו בשל הכנסתו האמורה, שיראוה לעניין  

 ". לפקודה  11כאילו הוא בשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו, ולא יהא זכאי להנחה לפי סעיף  זה  

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

כנגד המס  ( מובא בחשבון  בשל התרומה שתרמה בשנת המסלפקודה )  46לסיגי לפי ס'    שיותר הזיכוי  
חייבישה מנוכה    תא  אינו  הוא  שנה.  לאותה  לשלם  סיגי  שעל  מופחת מהמס  הוא  כלומר,  בו. 

 מההכנסה. 

 ת, כולה מיגיעה אישית. ואיל חבל ₪, הופקה ב 241,960 - 2021החייבת של סיגי בשנת   ההכנסת
 

 .2021בכל שנת המס  אילת בישוב  ה קבוע תה תושבתסיגי הי

 : 2021בשנת  זכאית לו  סיגי שזיכוי "תושב ישוב" 

  Min(   הכנסה חייבת מיגיעה אישית  960,241;  תקרה   241,080× )  שיעור ההנחה 10%=   ₪ 108,24

 

 .ב תשובה
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 בכל חודש:  (חדשים, בשקלים  ברוטו למס)להלן שכרו  .  12/7/20-לישראל ב  ָעָלה,  39נבו, רווק בן   .11שאלה מספר  

 9/2021 8/2021 7/2021 6/2021 5/2021 4/2021 3/2021 2/2021 1/2021 חודש 
 18,448 20,424 20,264 20,364 20,324 20,275 20,201 20,250 20,170 שכר 

 ? 2021/9מס הכנסה יגבה ממנו בתלוש  , כמה/20211/1-מ על בסיס מצטבראם המס מחושב 
 ₪ 2,187 .א 

 ₪ 2,693 .ב
 ₪ 2,686 .ג
 ₪  2,141 .ד

 פתרון  

 ב. 121, 121, 36, 35, 34ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 תקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 : 9/2021 - 1/2021חודשים כל אחד מהב נבויובאו בחשבון בחישוב המס של שנקודות זיכוי 

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

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

 נ"ז  3.00 ............ החודשים הראשונים לעלייתו  18-עולה חדש ב

   ₪ ,₪50.1441 =  218נ"ז ×    25.5 ................................................. סה"כ נקודות זיכוי 

  : 9/2021עד  1/2021  שכר מצטבר בחודשים
20,170+20,250+20,201+20,275+20,324+20,364+20,264+20,424+18,448 180,720  = ₪  

 180,720/  ₪9 =  20,080 : אלה חודשים  9- השכר החודשי הממוצע ב

 : חודשים אלה 9-ב מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע

 ₪ 14,490מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,104.60+ (  20,080 - 14,490)  ×  ₪31% =  3,837.50

 חודשים אלה: 9- מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע ב

2,693 ₪   ( =0  ;1,144.50  - 3,837.50  )max 

  :8/2021עד  1/2021 -הקודמים    חודשיםה  8-שכר מצטבר ב
20,170+20,250+20,201+20,275+20,324+20,364+20,264+20,424 162,272   = ₪  

 162,272/  ₪8 =  20,284 חודשים אלה:   8- השכר החודשי הממוצע ב

 חודשים אלה:  8-מס "ברוטו" שהוטל על השכר החודשי הממוצע ב

 ₪ 20,140משכורת מצטברת בסך מס מצטבר בגין  3,856.10+ (  20,284 - 20,140)  ×  ₪35% =  3,906.50

 : חודשים אלה  8-ב על השכר החודשי הממוצע ששולםמס בניכוי זיכויים אישיים 

7622, ₪   ( =0  ;144.501,  - .50906,3  )max 

  : 9/2021- ב נבושל  והמס שיגבה משכר מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

 (  2,693×  חודשים 9)  -(  2,762×  חודשים  8=)  ₪ 2,141
כל שבר של שקל חדש מן  "  -לתוספת א' לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(    5לפי ס'  

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

 "עגול", ללא אגורות. 

 .ד תשובה
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ְתָגְרשּושנים,    3מלאו לו    2021סיגי ונבו, הורים לילד שבשנת   .12שאלה מספר   ְפָרד, והם חיים  ה  הילד נמצא    .ְבנ 
 והיא מקבלת בגינו קצבת ילדים מהמוסד לביטוח לאומי.   ,בחזקתה של סיגי

לילד  כאם  סיגי,  )טופס    לסמן  רשאית  ,האמור  האם  העובד  הריבוע  101/130בכרטיס  את   )
שבחזקתי"המתאים   לילדי  יחיד  הורה  "אני  מהסיבה  ממס  הזיכוי  את  )  ?לבקשת  בחר/י 

 ( המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים
 . , בנפרד מנבוהיחיד חיה עם ילדההיא מאחר שכן,  .א 

 לא, אלא אם כן נבו לא משלם לה מזונות ולא משתתף בכלכלת הילד.  .ב

 כן, ובלבד שהיא חיה בנפרד ואינה מנהלת משק בית משותף עם יחיד אחר.  .ג

 . סיגי לא רשאית לסמן בכרטיס העובד את הריבוע האמור. לא .ד

 פתרון  

 .)ב( 40ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים

 , הנחיות מס הכנסה.101טופס 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 -  לפקודת מס הכנסה )ב(40ס' לפי 
הורית שהיו לו ילדים שבשנת  -יחיד תושב ישראל שהוא הורה במשפחה חדבחישוב המס של   ( 1) "

עשרה שנה ושכלכלתם היתה עליו, אך אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי -המס טרם מלאו להם תשע
, יבואו בחשבון בנוסף לנקודת הקיצבה לפי סעיף קטן )א(, בשל ילדיו כאמור הנמצאים 37סעיף  

½ נקודת זיכוי בשל כל ילד בשנת בגרותו, -לד בשנת לידתו ונקודות זיכוי בשל כל י  1אצלו, ½
נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד לשנת המס שבה מלאו   2½

לו חמש שנים, ונקודת זיכוי אחת בשל כל ילד החל בשנת המס שבה מלאו לו שש שנים ועד 
 לשנת המס שקדמה לשנת בגרותו;

הורית ואינו זכאי לנקודות  -ל יחיד תושב ישראל שהוא אב לפעוט במשפחה חדבחישוב המס ש א(1) 
(, יובאו בחשבון, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, בשל כל פעוט  1זיכוי לפי פסקה ) 

הורית היא תושבת  -כאמור, נקודות זיכוי כמפורט להלן, ואולם אם אמו של הפעוט במשפחה חד
ואינה זכאית, בשל או  )ישראל  לפי פסקה  זיכוי  לנקודות  פעוט,  נקודות  1תו  יובאו בחשבון   ,)

 הזיכוי לפי פסקת משנה זו, כנגד הכנסתה מיגיעה אישית, ולא כנגד הכנסתו של האב:
 נקודות זיכוי בשנת לידתו של הפעוט;  1½ )א( 
נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ועד לשנת המס שבה   2½ )ב( 

 ו חמש שנים; מלאו ל
א(, אמו של ילד תהיה זכאית לבחור אם נקודת זיכוי אחת מתוך  1) -( ו1( על אף האמור בפסקאות ) 1א1) 

תובא  הלידה,  בשנת  העניין,  לפי  פסקאות,  באותן  כאמור  זכאית  היא  שלהן  הזיכוי  נקודות 
 בחשבון בשנת המס שבה נולד הילד או בשנת המס שלאחריה;

ואותו הורה זכאי לנקודות זיכוי לפי פסקה )-חדבמשפחה   ב( 1)  (, 1הורית שבה ילד להורה אחד 
; היה תובא בחשבון כנגד הכנסתו מיגיעה אישית של אותו הורה, נקודת זיכוי אחת נוספת

אף הוראות  על  של ההורה כאמור,  כנגד הכנסתו  יובאו בחשבון  פעוט,  אותו הורה  של  ילדו 
 ; פי אותה פסקהא(, גם נקודות הזיכוי ל1פסקה )

(, נקודת זיכוי אחת  1הורים החיים בנפרד יקבל ההורה הזכאי לנקודת זיכוי לפי פסקה ) ( 2) 
נוספת ואם כלכלת ילדיהם מחולקת ביניהם, יקבל ההורה שאינו זכאי לנקודת זיכוי על 

 ( נקודת זיכוי אחת או חלק ממנה לפי חלקו בהוצאות הכלכלה; 1פי פסקה )
 - ן זה לענין סעיף קט ( 3) 

ילד שבשנת המס טרם מלאו לו תשע עשרה שנים ואחד מהוריו נפטר   -"ילד להורה אחד"  
 ;בשנת המס או קודם לכן או שהוא רשום במרשם האוכלוסין בלא פרטי אחד ההורים

 ילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס; -"פעוט"  
 שנת המס שבה נולד הילד;  -"שנת לידה"  
 " בה מלאו לילד שמונה עשרה שנים. שנת המס ש -"שנת בגרות" 

(, שבו מבקש עובד זיכוי ממס בשל היותו הורה  101/130את הריבוע המתאים בכרטיס העובד )טופס  
שהיה לו ילד להורה אחד, כלומר  יחיד לילד שבחזקתו, רשאי למלא אך ורק הורה במשפחה חד הורית 

שנים ושההורה השני שלו נפטר או שהוא )הילד( רשום במרשם   19ילד שבשנת המס טרם מלאו לו  
 האוכלוסין בלא פרטי ההורה השני. 

אח להורה  "ילד  אינו  סיגי  של  לסמן    היא,  לפיכך".  דילדה  רשאית  העובד  לא  הריבוע  את  בכרטיס 
 .האמור

 
 

 

 .דתשובה 
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 .13שאלה מספר  

 

ָיה בה    לאנגולהיממות. הנסיעה   4, למשך  ו, ע"י מעבידלאנגולהנבו   נשלח  6/2021-ב י ַהְשה  וכל ְימֵּ
יצּור   ְלי  ים  י  ח  ֶהְכרֵּ (. ההוצאות  היתה זו נסיעתו הראשונה לחו"ל בשנת המס)  של המעביד  ההכנסההיו 

 :  זו לנסיעהֶשהּוְצאּו ְבֶקֶשר  
- $ ]מחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה    2,143כרטיס טיסה במחלקה ראשונה:   ✓

 [. $ 1,094  -תיירים באותה טיסה  לקתמחיר כרטיס במח$,  1,987
 לינה(. ְבֶשלנדרשו הוצאות לא $ )  0הוצאות לינה:    ✓
ָיה$ לכל יום  183הוצאות אחרות:  ✓  $.  732סה"כ  -באנגולה  ְשה 
יַרת רכב להוצאות שכירת רכב באנגולה:   ✓  $.  340סה"כ    -ום $ לי 85, במחיר ימים 4- ְשכ 

ְנָין המסמכיםכל  ו החשבון  ים ָלע  ְדָרש   .וזה שילם את כל ההוצאות הנ"ל ,למעבידהוגשו   ַהנ 

למען הסר ספק,  הנסיעה לחו"ל? ]    בשלמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרו של נבו לצורך חישוב מס,  
 [   הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִפי התקנות

 $   562 .א 
 $ 223 .ב
 $   424 .ג
 $ 287 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

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

  :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה
י תקנה    ל2()א() 2)2ְלפ  הוצאות מסויימות((  )ניכוי  הוצאות ,  תקנות מס הכנסה  בשל  שיותר  הסכום 

. ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה  100%  -חלקה ראשונה  במטיסה  כרטיס  לרכישת  
$ )כמחירו של כרטיס    1,987  -לניכוי ְבַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה  הסכום שיותר  לפיכך,  

 באותה טיסה(.במחלקת עסקים 

 ( עלות  $ 2,143 -$  1,987=  )     $ 156הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינן מותרות בניכוי: 

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

 - 25%-במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;  82×125%-לא יותר מ  -אם נדרשו הוצאות בשל לינה  ( 1)
 דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 137×125%-תר מלא יו  -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה  ( 2)

 min( לכל יום שהיה אם לא נדרשו הוצאות לינה  תקרה  $137×  125%  , ליום  'הוצ $183× )  ימי שהיה  $4 =  685

 ( 732$ - 685$) =     $ 47שאינן מותרות בניכוי:   אחרותהוצאות 

 :הוצאות שכירת רכב
י תקנה   ()ד( לתקנות מס הכנסה )ניכוי הוצאות מסויימות(, הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת  2)2ְלפ 

 דולר ליום, לפי הנמוך:  64רכב בחוץ לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 

 min(  התקרה$   64;  הוצאות השכירות בפועל $  85× )   ימים $4 =  256
 $ (   340 -$  256) =    $ 84 ותרות בניכוי: הוצאות שכירת רכב שאינן מ 

 ( $  $156 +  $47 +  84= )   $ 287:  של נבו לצורך חישוב מס ו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
 

 .דתשובה 
  



 כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל ©                                14  

 

 
 2021שנת המס  - 12.2022מבחן חשבי שכר בכירים  

 

השתלמות  נפתחה עבורה לראשונה קרן    1/3/2018- , עובדת אצל מעסיקה היחיד. ב29סיגי, בת   .14שאלה מספר  
ב האמורה.  בקרן  לחשבונה  הראשון  התשלום  שולם  מועד  משכה    1/5/2021-ובאותו  סיגי 

מהסכומים    ֵחֶלק  , בפטור ממס,בישראל  לצורך השתלמות  ,מחשבונה היחיד בקרן ההשתלמות
היה ב"הפקדה  ְמקֹוָרם  . יצויין שכל הסכומים שהופקדו בחשבונה בקרן האמורה,  ושהצטברו ב

 . ַבֶקֶרןמחשבונה    אסכום שהוכל  עד משיכה זו, שסיגי ביצעה, היא לא משכה  ש  גם  . יצוין"מּוֶטֶבת

  סיגי   שלהיחיד  ייסגר החשבון  שביצעה,  החלקית  המשיכה    פקודה, עקבל  א(16)9ס'  , לפי  האם
 ( בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים? )שלומים נוספיםלת  האמורהבקרן  

ינֹו לא. ובלבד שמשכה סכום   .א  ְרשּוָתה  ֶשָעַמדעולה על שליש הסכום    ֶשאֵּ ת בחשבון    ל   ְבעֵּ
 המשיכה. 

, שתלמות ייסגר לתשלומים נוספיםההחשבון בקרן ה במשיכה של כל סכום שהוא,  כן,   .ב
 לתשלומים חדשים. וייפתח חשבון חדש 

ְמַשךמאחר שהסכום  לא.   .ג שתלמות לא ההחשבון בקרן הבישראל,    לצורך השתלמות   נ 
 .ייסגר לתשלומים נוספים

ה .ד בקרן  נוספים,  הכן, החשבון  לתשלומים  ייסגר  למשוך    אךשתלמות  תוכל  את סיגי 
 ., בכל עת ולכל מטרה, בפטור ממסיתרת הסכום שבחשבון

 פתרון  

 א(.  16)9)ה(, 3, 1ס'   -פקודת מס הכנסה  רלוונטייםסעיפים 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 : א( לפקודה, פטורים ממס16)9לפי ס' 

סכומים שמשך עובד מחשבונו בקרן השתלמות, לרבות הפרשי הצמדה, וכן ריבית ורווחים אחרים  )א(
שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון, ולגבי עובד   6שמקורם בהפקדה המוטבת אם חלפו  

 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו חשבון; ולגבי סכומים  3אם חלפו    -שהגיע לגיל הפרישה  
הע את  השתלמותו  ששימשו  לצורך  חלפו    -ובד  לאותו   3אם  הראשון  התשלום  ממועד  שנים 

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

החשבון  )ב( ייסגר  מחשבונו,  כלשהו  סכום  עובד  משך  שאם  בכך  מותנה  זו  פסקה  לפי  הפטור 
ן כך, יחולו הוראות פסקת משנה )א( לגבי משיכת יתרת הסכום לתשלומים נוספים; נסגר החשבו

הסכום שבחשבון;   שליש  על  עולה  שאינו  סכום  בישראל  השתלמות  לשם  נמשך  שאם  ובלבד 
שעמד לרשות בעל החשבון בעת המשיכה, ולא קדמה למשיכה זו משיכה אחרת של סכום כאמור  

 ; ענין זההחדשים שקדמו למשיכה האמורה, לא יראוה כמשיכה ל 12-ב

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

 סוף החודש שבו שולם התשלום הראשון;  ( 1)

 סוף החודש שלגביו שולם התשלום הראשון, אך לא לפני תחילת שנת המס שבה שולם; ( 2)

 כל אחד מאלה:  -"הפקדה מוטבת" 

)ה(, כהכנסת  3ר שאין רואים אותו, לפי סעיף  סכום ששילם מעביד, עד גובה הסכום או השיעו ( 1)
 עבודה בעת ששולם לקרן; 

 סכום ששילם העובד שהוא אחד מאלה: ( 2)

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

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

סכום בשיעור אחר שנקבע לתשלומי העובד בהסכם קיבוצי שאושר לפי חוק הסכמים  )ג( 
 (; 2002ביוני  12, לפני יום ב' בתמוז התשס"ב )1957-קיבוציים, התשי"ז 

(3 ) ...  " 

נוספים   )ד( לענין סגירת חשבון לתשלומים  כללים  לקבוע בתקנות  ולענין תנאים שר האוצר רשאי 
שבהם חשבונות שונים של עובד בקרן השתלמות אחת או יותר ייחשבו לחשבון אחד לצורך פסקה 

 זו; 

ובלבד שמשכה סכום שאינו     ,נוספים  החשבון בקרן השתלמותה לא ייסגר לתשלומיםלפיכך,  
 .עולה על שליש הסכום שעמד לרשותה בחשבון בעת המשיכה

 .אתשובה 
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לעבוד    9/2/21-התחיל ב  שנים,  13- ו  5הם  מלאו ל   2021שבשנת    יםילד   2-ל  בוא  י, נשו41ן  ב ,  נבו .15שאלה מספר  
ל  101-הטופס  . בואצל מעסיק  המעסיק    .רטים על הכנסות אחרותפלא מילא    ,מעסיקשמסר 
ְדָרשוניכה משכר אּום ַמס מפקיד שומה  מעסיקלמסר    19/9/21- ב  ., בכל חודש, מס ַכנ    .אישור תֵּ

י האישור, עד שכר שנתי של  ֶבר לסכום ֶזה   . 41%מס בשיעור   ו ממנ ְלַנכֹות  יש₪   54,300ְלפ  עֵּ יש  מֵּ
י.  :ואצל המעסיק, בכל אחד מחודשי עבודת  נבושל  ושכר להלן  ְלַנכֹות מס בשיעור ַהְמַרב 

 09/2021 08/2021 07/2021 06/2021 05/2021 04/2021 03/2021 02/2021 חודש  
  9,653 9,278 8,942 9,397 9,956 9,845 9,752 5,230 שכר בש"ח  

 ? 2021/9 בתלוש  נבושל  וכמה מס הכנסה היה על המעסיק לנכות משכר

 ₪ 243 .א 
 ₪  4,537 .ב

 ₪ 1,279 .ג
 ₪  3,958 .ד

 פתרון  

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

 . 121ס'   -פקודת מס הכנסה 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

פקיד השומה רשאי להורות  "  -(  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהתקנות מס הכנסה  ל   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  

ה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר  או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצא
אחרת,   סיבה  מכל  או  אחרת,  חייבת  הכנסה  יש  שלעובד  מכך  כתוצאה  ובין  אחד  ממעביד 

 ".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   121שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

ר בחודשים   ְצַטבֵּ            : 9/2021עד  2/2021שכר מ 

5,230+9,752+9,845+9,956+9,397+8,942+9,278+9,653 = 72,053  

ר שיש ְלַנכֹות בגין שכר מ  ְצַטבֵּ אּום הַמס:   ,9/2021עד  2/2021-מס מ  י אישור תֵּ  ְלפ 

 54,300×  41%( +  72,053  - 54,300× )   השיעור המרבי 47%( = מעוגל₪ )  30,607

 :       8/2021עד  2/2021שכר מצטבר בחודשים  
5,230+9,752+9,845+9,956+9,397+8,942+9,278 = 62,400 

 :8/2021עד   2/2021סה"כ מס שנוכה בחודשים 

 .רטים על הכנסות אחרותפלא מילא נבו  ,מעסיקשמסר ל 101- ה טופס בנתוני השאלה,   לפי

, לפי תקנה  אישור תיאום מס מפקיד השומה  בתחילת עבודתו  למעסיקולאחר שלא המציא  
היה  מנוע  דה( ולפי הנחיות מס הכנסה,  )א( לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבו5

 ו.לפי התקנות מכל תשלומי   מרבילנכות מס    ויעל היה  ו  לוח הניכויים  מלנכות מס לפיהמעסיק  

29,328 ₪  =47%  ×62,400 

 -  9/2021בתלוש   שהיה על המעסיק לנכותסכום המס 

 מס מצטבר שיש לנכות  607,30  -מס שנוכה מהשכר  328,29=  ₪ 279,1

 .גתשובה 
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 .16שאלה מספר  

 

יָטָתם של   ְשל  ים". נבו,    חמישהחברה בע"מ נמצאת ב  יָנם "ְקרֹוב    סמנכ"ל הכספים בני אדם, ֶשאֵּ
 .מהרווחים 8% מחזיק בזכות לקבלוֶשהּוָצא,   מהון המניות 8%בזכות להחזיק חברה, מחזיק ב

ה" בחברההוא  האם נבו  הגדרתו בתוכנת השכר,  לצורך   ֵבר ַּבַעל ְשִליטָּ ? לפקודה  32, לפי ס'  "חָּ
 )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(

ינֹו "חבר". הוא נבו  .א   "בעל שליטה" בחברה, אך אֵּ

ינֹו "בעל שליטה" בה.  הואנבו  .ב  "חבר" בחברה, אך אֵּ

ינֹו "בעל שליטה .ג ינֹו "חבר" "נבו אֵּ  . בחברה ְואֵּ

 "חבר בעל שליטה" בחברה.  הואנבו  .ד

 פתרון   

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

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

לפי סעיף   ( 1) )א( " הפטורים ממס  או עקב מוות  מענק עקב פרישה  חברה  7)9תשלום סכומי  א( ששילמה 
, לבעל שליטה שהוא חבר  76שהיא בשליטתם של לא יותר מחמישה בני אדם, כמשמעותה בסעיף  

 ; 1975ו, בשל שנות עבודה עד שנת בה או לאחר במקומ
גמל,   ( 2)   קופות  על  הפיקוח  בחוק  כהגדרתו  הפיצויים  מרכיב  בעד  לקצבה,  גמל  לקופת  תשלומים 

( משנה  בפסקת  על  1ששילמה חברה כאמור  העולה  בסכום  חבר,  בשל  חדשים,    12,230(  שקלים 
 החבר; ממשכורתו הקובעת של  4.5%ותשלומים לקרן השתלמות בסכום העולה על 

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

ממוצעת"   בסעיף    -"משכורת  כאמור  מעבודה  העובד  של  הכנסתו  כל  שנות  2)2סך  כל  במהלך   )
 בודתו בחברה, כשהוא מחולק בשנות עבודה בחברה; ע

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

 -פסקה זו 
 מאלה: באחתקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו מי שמחזיק, במישרין או בע -"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"
זוגו, במישרין או בעקיפין, -זוגו, או שיש לבן-בעל שליטה שיש לו לבדו או יחד עם בן  -"חבר"  
מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה או מהזכות להחזיק או לרכוש כל אחד   5%לפחות  

ש זכויותיו  זה  לענין  בחשבון  יובאו  שלא  ובלבד  רווחים;  לקבל  מהזכות  או  בןמאלה  זוג -ל 
 שנרכשו לפני הנישואין או שנתקבלו בירושה; 

 

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

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

 אדם ובא כוחו; (2)   

 שותפים בשותפות. "  (3)   

  8%, ומחזיק בזכות לקבל  (10%-)פחות מ  מהון המניות ֶשהּוָצא  8%בזכות להחזיק  נבו מחזיק  
ינֹו לפיכך, הוא  (.10%-)פחות מ  מהרווחים  בעל שליטה בחברה. אֵּ

ינֹו כמי שאינו בעל שליטה בחברה, נבו   "חבר".  אֵּ

 ."חבר" ואינו "בעל שליטה" בחברה   אינונבו   -מכל האמור לעיל 

 .גתשובה 
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 .17שאלה מספר  

 

₪.   290בסך    אש"ל ושווי    ₪  8,800, הורכב משכר יסוד בסך  31  תב  ה, רווק סיגישל    1/2021תלוש  
"(  "חלק העובד"העובד )למרכיב תגמולי     מה שיל  ,"קרן חדשה מקיפה בקופת גמל לקצבה מסוג 

זה  סיגי היסוד  6%  בתלוש  לקרן השתלמות שילמה את חלקה  משכר  משכר היסוד.    2.5%  -. 
 [ .תשלומיה לקופת הגמל לקיצבה ולקרן ההשתלמות בוצעו כנגד תשלומי המעסיק בשיעור הנדרש לאותן קופות]

ובזיכויי    הבהתחשב בתשלומי ,  זה  בחודש"(  לתשלום)"נטו    סיגילמהו שכר ה"נטו" שישולם  
 ( התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות)המס הרלוונטיים? 

 ₪  7,812 .א 

 ₪ 8,102 .ב
 ₪ 7,840 .ג
 ₪  7,627 .ד

 פתרון   

 ב. 121, 121א, 45 א,36  ,36, 34(, 3)ה3ס'   -פקודת מס הכנסה  סעיפים רלוונטיים
 . )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה 

 . 19תק'   -תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 שכר יסוד  8,800+  אש"ל  שווי ₪290 =   9,090                              למס":     ְברּוטֹושכר "

 חישוב המס:

 לפקודה: 121מס לפי ס'   

 ₪  ,0309מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך ₪  ,012.601 + ( 090,9 -  ,0309)  × 20% = ₪ 60.024,1
 (: אין ₪ 53,970על כל שקל מעל  3%מס נוסף בסך ב לפקודה )121מס לפי ס'  

 , לפי נתוני השאלה: שיובאו בחשבון בחישוב המסזיכויים אישיים 

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

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

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

 ₪ 599.50 ₪ =  218×  נ"ז 2.75 .....................................    סה"כ נקודות זיכוי

 לפקודה:א 45זיכוי ממס לפי ס'  

    -(  תגמולי עובדתשלום לקרן הפנסיה המקיפה )
528  = ₪6% ×  8,800  ₪ 

      -מגבלת עמית שכיר  
 min( [   8,700×   7% ;  ) תשלום ₪528  =  ]  528

 ₪ 184.80 ..................... (  00528.×  35% = 184.80 ) -א 45לפי ס' , 35%זיכוי  

  ₪ 30784. ................................................................... סה"כ זיכויים אישיים 

  הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 

 המס שחושב   1,024.60 - זיכויים אישיים ₪784.30 =  ₪240.30*  =    240

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

 ".יובא בחשבון

 שכר יסוד  ₪   8,800  -, ללא זקיפות שווי 1/2021תשלומים בתלוש 

 8,800 × 2.5%=   220תשלום חלק עובד לקרן ההשתלמות:       

לקופת  ניכוי התשלום    ,"( בחודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסהנטו לתשלוםשכר ה"נטו" שישולם )"
 :וניכוי התשלום לקרן ההשתלמות הגמל לקצבה

 ם ללא זקיפת שווי תשלומי  800,8  -מס הכנסה  240 - קרן הפנסיה  528 -  השתלמות קרן   220 = ₪ 812,7

 .אתשובה 
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 .18שאלה מספר  

 

בסך    ממשכורת יסוד, הורכב  2021בשנת  איש המכירות,  ,  נבותלושי השכר של    12- כל אחד מ
₪    1,720(, בונוסים מותנים בתנאי בסך  ממוצע בחודש)  13,449עמלות שוטפות בסך    ₪,  10,551

בחודש) בסך  ממוצע  צמוד  רכב  ושווי  לקופבעדומשלם    ומעסיק₪.    1,960(  חודש,  בכל  גמל  ו,  ת 
מסוג   הסכומים  לקיצבה  את  כללית,  חדשה  וקרן  מקיפה  חדשה  האפשרייםהמרבקרן    יים 

 [. נבו משלם גם הוא את חלקו, כנדרש, לאותן קופות גמל] למרכיב תגמולי המעבידו  למרכיב הפיצויים

גמל לקצבה, הקופות  ב  מתוך תשלומי המעסיק למרכיב תגמולי המעביד  ,המרביסכום  מהו ה
את נבו בשווי גמל )וכל סכום   חייבשלא  (,  במצטבר   2021שנת    תלושי  12)  במצטבר  2021בכל שנת  

 ( לפקודה(?  3)ה 3נבו, לפי ס'  שלכהכנסת עבודה   ראומעליו 
 ₪ 21,600.00 .א 

 ₪ 23,740.20 .ב
 ₪ 26,378.00 .ג
 ₪ 23,148.00 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 חישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לקיצבה:
   ₪ 25,720הכנסת עבודה, ללא שווי שימוש ברכב: 

 משכורת יסוד  10,551+  עמלות שוטפות 13,449+  בונוסים מותנים ₪1,720 =  25,720
 min(  720,25;  תקרה  378,26× )  ₪7.5% =  ,929.001

 

על חשבון מרכיב גמל לקצבה,  ה, לקופות  נבו  בעבוריכול היה המעסיק לשלם  שהמרבי  סכום  ה
שלא יחייב את נבו בשווי (,  במצטבר  2021שנת    תלושי   12)  במצטבר  2021בכל שנת    ,תגמולי המעביד

 ( לפקודה(: 3)ה3גמל )וכל סכום מעליו ייראה כהכנסת עבודה של נבו, לפי ס' 

148.00,23 ₪   =12 × 929.001, 

 .דתשובה 
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  נבו היחיד, הסתיימו יחסי העבודה בין   ואצל מעסיקרצופות  שנות עבודה    8, בתום  30/6/2021-ב .19שאלה מספר  
החודשית, ְלַרבֹות משכורת החודש ששולמה    ו. משכורתופיטורי, עם  לבין המעסיק(  30  רווק בן)
  ו , חּוַשב ל6/2021ֶשמּוָלא במועד תשלום שכר    161- ₪. בטופס ה  41,096, היתה  6/2021לחודש    ול

 ₪, חייב במס.  17,712מענק פרישה ֶשֶחְלקֹו, סך  

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

 ₪ 7,152 .א 
 ₪ 8,325 .ב
 ₪  8,372 .ג

 ₪  7,740 .ד

 פתרון   

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

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

י תקנה   "מעביד המשלם לעובד למעט עובד    -( לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(  1)א()7ְלפ 
י סעיף   ינֹו פטור ממס ְלפ  א( לפקודה, ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו  7)9יומי, מענק פרישה שכולו או חלקו אֵּ

י המשכורת האחרונה ששולמה לעובד..."פטור, מס כְ  ילּו היה משכורת בלתי קבועה, ְלפ   א 

 ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

י תקנה   "מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי    -)א( לתקנות מס הכנסה )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(  4ְלפ 
ְנַין ֶזה, "הפרש המס"  12-להפרש המס המוכפל בקבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה     - ; ְלע 

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

 החישוב:

  :   נבונקודות הזיכוי שיובאו בחשבון בחישוב המס של  

 תושב ישראל   2+  נסיעות  0.25 = 2.25

 .252×  218=  ₪ 490.50   -סכום נקודות הזיכוי 

 ₪  096,41 -  2021/6, לחודש נבומשכורת החודש ששולמה ל 

 17,712/    ₪12 =    1,476      החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" )המענק החייב(:

 41,096+    ₪1,476 =    42,572  מהמשכורת הבלתי קבועה:        12- משכורת החודש + החלק ה

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

 ₪ 41,910מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך   11,475.60( +  42,572  - 41,910× )  ₪47% =  11,786.74

 max(  786.74,11  - 490.50;  0= )  ₪ 11,296.24 מס בניכוי זיכויים אישיים:   

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

 ₪ 20,140מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך   3,856.10( +  41,096  - 20,140× )  ₪35% =  11,190.70

 max(  70.190,11  - 490.50;  0= )  ₪   10,700.20 מס בניכוי זיכויים אישיים:    

 11,296.24 - ₪10,700.20 =  596.04  הפרש המס: 

)"המשכורת הבלתי  12-הפרש המס מוכפל ב לנכות מחלקו החייב במס של המענק  , אותו יש 
 04.596×   12=  7,.84152=   * 152,7    קבועה"(: 

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

 יובא בחשבון".

 

 .אתשובה 
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(, המועסקת כדין  עובדת זרה חוקית" )עובד זר חוקיפיליפינים, היא "ה, אזרחית  27סיגי, אישה בת   .20שאלה מספר  
הסיעוד בבתחום  ראשון    07/2020-.  אקדמי  תואר  לימודי  סיגי  בסיעודסיימה  אצל.    עבדה 

 באותו זמן בלבד.ְוָשֲהָתה בישראל   30/11/2021עד   1/1/2021- היחיד בישראל מ  מעסיקה

 [?הרלוונטיותתקנות  לפי ה]  2021כמה נקודות זיכוי יובאו בחשבון בחישוב המס על הכנסתה בשנת  
 ז  "נ 2.75 .א 

 ז "נ 1.50 .ב

 ז "נ 3.44 .ג

 ז "נ 2.52 .ד

 פתרון  

 (.  לעובד זרתקנות מס הכנסה )זיכויים  סעיפים רלוונטיים

 א. 36, ס' 36, ס' 34ס'   -פקודת מס הכנסה 

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 - (  תקנות מס הכנסה )זיכויים לעובד זרל 3לפי תקנה  

הכנסה  ב )א( " על  המס  סעיף  ש חישוב  לפי  הסיעוד,  בתחום  חוקי  זר  עובד  )1)2ל  או   )2 )
 . א לפקודה36-ו  36, 34לפקודה, יובאו בחשבון נקודות זיכוי לפי סעיפים 

זר חוקי שאינו עובד זר  ( לפקודה של עובד 2( או )1) 2בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף  (1)א 
 לפקודה.  34חוקי בתחום הסיעוד, תובא בחשבון נקודת זיכוי לפי סעיף 

( לפקודה של עובדת זרה חוקית שאינה  2( או ) 1)2בחישוב המס על הכנסה לפי סעיף   )ב( 
סעיף   לפי  זיכוי  נקודת  חצי  בחשבון  תובא  הסיעוד,  בתחום  חוקית  זרה  א 36עובדת 

 לפקודה. 

הזר החוקי או העובד הזר החוקי בתחום הסיעוד, לפי העניין, בישראל   שהה העובד )ג( 
או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב המס על הכנסתו, החלק השנים 
עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעיפים קטנים )א( עד )ב(, לפי העניין, כשהוא 

  .מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס 

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

תקנה   לפי  זרה,  המוענקות 3כעובדת  זיכוי  לנקודות  זכאית  אינה  היא  שלעיל,  בתנאים    ,)ד( 
תואר  לתושב ישראל שסיים    (,שבפרק השלישי לחלק ג' בפקודהג לפקודה )40לפי ס'    מסויימים,

 אקדמי במוסד אקדמי מוכר. 

 .  עובדת זרה חוקית בתחום הסיעודסיגי היא  

, החלק  היובא בחשבון בחישוב המס על הכנסת,  חודשים  11עבדה בישראל ושהתה בה  מאחר ש
החודשים    11-ב, כשהוא מוכפל  שלעיל  )א(  ןקט   ףהשנים עשר מסכום נקודות הזיכוי כאמור בסעי

 .2021 ה בארץ בשנת המסתשבהם שה

 . נ"ז 2.52בחשבון  תּוֶבאָנה 2021כלומר, בחישוב המס על הכנסתה בשנת  

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

 .דתשובה 
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 דיני עבודה 
 
 
  

  ַצד הוא  המעסיק    ., מפעל תעשייתיושכיר אצל מעסיקכד  ועב ל,  69-ה   בןנבו,  התחיל    3/5/2021-ב .21שאלה מספר  
י ָהֲעבֹוָדה   יר ֶאת ְתָנאֵּ ם קיבוצי, ַהַמְסד  כל עובד לפי ההסכם הקיבוצי האמור,    .עֹוְבָדיו  שלְלֶהְסכֵּ

  בתקופת נסיון, , עובד  נבו.  דשים הראשונים לעבודתווהח שני  נסיון במשך  תקופת  נחשב כעובד ב
ַתמּו יחסי העבודה    14/6/2021- שעות בכל פעם. ב  5(,  ורביעיבכל יום שני  בשבוע ) בלבד  ועסק יומיים  ה

 .  ומעבודת נבו התפטרלאחר ש בין הצדדים, 

בנסיבות שתוארו בשאלה, לפי הוראות החוק הרלוונטי, האם חייב היה המעסיק לתת לנבו  
ֵאי עבודת"הודעה על תנאי עבודה", בה   ִטים ְתנָּ   , ובתוך כמה זמן היה עליו לעשות זאת? וְמפֹורָּ

ִאים )  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהּבָּ

הצדדים    ֶשָחלמאחר   .א  של  על  העבודה  י  ְתָנאֵּ ֶאת  יר  ַהַמְסד  קיבוצי,  ם  , םעובדיה ֶהְסכֵּ
ְמסֹור ל מעסיק היהה ל   כאמור. הודעה  וָפטּור מ 

ָפטּור   מעסיק היה , המהיום שהתחיל לעבוד אצלו  ימי עבודה שלא עבד שלושים  מאחר   .ב
ְמסֹור ל  ל   כאמור. הודעה  ומ 

מהיום שהתחיל   , לא יאוחר משלושים ימיםכאמורהודעה    לומסור  למעסיק  היה על   .ג
 . לעבוד אצלו

מאחר שלא השלים את תקופת הנסיון, על פי הסכם קיבוצי שאושר כדין, הוראות החוק  .ד
ְמסֹור ל מעסיק היהההרלוונטי לא חלות עליו. לפיכך,  ל   כאמור. הודעה  ו ָפטּור מ 

 פתרון  

 . 9, ס' 1 ס' - חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

  -לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה )תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה(    1לפי סעיף  
ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו, ואם היה  "מעסיק  

לא יאוחר משבעה ימים,    -נער(  -)להלן   1953- העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, התשי"ג
הודעה על    -הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה )בחוק זה  

 תנאי עבודה(". 

"הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על שלושים    -לחוק    9י סעיף  לפ
 אינה עולה על שבעה ימים."   -ימים, ואם היה העובד נער 

 

לו מסור  למעסיק  היה על  (. לפיכך,  קלנדרייםעלתה על שלושים ימים )נבו  תקופת העבודה של  
  .ום שהתחיל לעבוד אצלומהי  , לא יאוחר משלושים ימיםכאמורהודעה 

 

 .גתשובה 
  



 כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל ©                                22  

 

 
 2021שנת המס  - 12.2022מבחן חשבי שכר בכירים  

 

. שבוע עבודתה בן  (בגדיםחנות  )  אצל מעסיקה  כסדרנית סחורה  התחילה סיגי לעבוד  1/7/2021-ב .22שאלה מספר  
)א'  5 ב- ימים  עבודה.  שעות  בסיס  על  לה  משתלם  שכרה  בשבוע,  2/9/2021-ה'(.  חמישי  יום   ,

סיים את  ת ה  לפילהתפטרותה,    בכתב  הודעה מוקדמת  למעסיקנתנה  לקראת סוף יום העבודה,  
המוקדמ ההודעה  תקופת  בתום  לפיטורים  עבודתה  מוקדמת  הודעה  בחוק  הקבועה  ת 

 ולהתפטרות. 

, הוא חלק מתקופת ההודעה המוקדמת שעל סיגי לתת לפי החוק, 5/9/2021האם יום ראשון,  
 )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים( ליה להתייצב לעבודה ביום זה? וע

 על סיגי להתייצב לעבודה ביום ראשון.  כן. ימי הודעה מוקדמת הם ימי עבודה. .א 

 להתייצב לעבודה ביום זה.  חייבתסיגי לא  לא.  .ב

קיימות   .ג כן  אם  אלא  ממנכן,  לדרוש  אין  קיומן  שעקב  מיוחדות  עבוד  תכי    ה נסיבות 
 .בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק

 יום זה. הרגיל בעד   השלם למעסיק פיצוי בסכום השווה לשכרלא, ובלבד שת .ד
 פתרון  

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

 . 12ס'   -חוק פיצויי פיטורים 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

י ס'    לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות:  1ְלפ 

   -בחוק זה  

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

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

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

 

ם על בסיס  סיגישכרה של  ְשַתלֵּ יָכך, היא "עובדעבודה שעות מ   בשכר". - . ְלפ 
 

 .הראשונהת עבודתה התפטרה במהלך שנ  סיגי
 

י ס'      -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלפ 

 עובד בשכר ַזַכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

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

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

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

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

השלימה   סיגי,  2/9/2021יום חמישי,  , בהודעה מוקדמת להתפטרותה  למעסיקנתנה  שבו  במועד  
י ס'  שני חודשי עבודה ְלפ  ( לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, היה עליה לתת  1) 4. 

 .   יומיים בת למעסיק הודעה מוקדמת 

   .לפי ימים קלנדרייםספירת ימי ההודעה המוקדמת היא  

 . 5/9/2021להתייצב לעבודה ביום ראשון,   חייבתסיגי לא  לפיכך, 

 
 

 .בתשובה 
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הועסקה  .23שאלה מספר   ְקצּוָבה   סיגי  לתקופה  חוזה  פי  מ  על  שנה,  כמבקרת  15/8/2021ועד    16/8/2020- של   ,
יםאיכות אצל מעסיק א',   ְפָעלֹו,  ַיְצַרן ְשָבב    והציע לה חוזהבאחד הימים פנה אליה מעסיק א'    . ְבמ 

ְמקֹוםשנה נוספת, אך  ל  עבודה שתועסק על ידיו ותעבוד במפעל השבבים שלו, תועסק על ידי    ב 
יָקהמעסיק ב',  (, הנמצא קרוב למפעל השבבים של  מעסיק ב', במפעל האופטיקה שלו )ַיְצַרן אֹוְפט 

ה קצובה של  מעסיק א'. למחרת היום נפגשה עם שני המעסיקים ונמסר לה חוזה עבודה לתקופ
( שלו,  15/8/2022עד    16/8/2021יום  משנה  האופטיקה  במפעל  ב',  מעסיק  ידי  על  תועסק  לפיו   )

, שהוצעו לה  סיגיכמבקרת איכות, באותם תנאים שבהם הועסקה על ידי מעסיק א' במפעלו.  
יםּו ְמשתנאים   ג',    ָפר  ְרָבהאצל מעסיק    ת החוזה הגיעה תקופ   15/8/2021יום    ְבתֹוםלהצעה.    סֵּ
ָצה  .  ְלק 

ה? )בחר/י  כאילו פוטר  פיצויי פיטורים,לענין חוק    סיגי,  רואים את,  האם, ַּבְנִסיּבֹות האמורות
 את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים( 

ְרָבהלא. לאחר  .א   ה. כאילו התפטר זה, , לענין חוקהתורואים א להצעה האמורה,  ֶשסֵּ

 ה. כאילו פוטרפיצויי פיטורים, לענין חוק  אותה,רואים כן. בנסיבות האמורות,  .ב

 . על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה הועסק לא, מאחר שה  .ג

 חודשים לפני תום תקופת החוזה.  3-כן, ובלבד שההצעה האמורה נמסרה לה פחות מ  .ד
 פתרון  

 .9ס'   -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 

י סעיף   לחוק פיצויי פיטורים: 9ְלפ 

היה עובד מועסק על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה, רואים אותו לענין   " )א(
חוק זה כאילו פוטר, זולת אם הציע לו המעסיק לחדש את החוזה; סירב העובד לחדש 

 רואים אותו, לענין חוק זה כאילו התפטר.  -את החוזה 

שתימסר לעובד לפחות הצעת המעסיק לחדש את החוזה כאמור בסעיף קטן )א( צריך   )ב(   
 "   שלושה חדשים לפני תום תקופת החוזה.

, אך החוזה  אצלו  שאחרי תום תקופה החוזהתקופה  ל  עבודה   חוזהסיגי  הציע ל  א'   מעסיק  ,אכן
לכך    דאג  א'  סיקמע  ,. אמנםמעסיק ב' )מעסיק אחר(אלא עם  א',  מעסיק  איתו,  לא הוצע  ,  שהוצע

  9בסעיף  כל אלה לא עונים על התנאים שאך  ,  מעסיק ב' יעסיק אותה בתנאי העסקה דומיםש
 לחוק. 

מדובר בהצעת המעסיק "לחדש את החוזה". חוזה עם מעסיק אחר אינו חידוש  זה    9בסעיף  
,  תחזקת מפוטרסיגי בהחוזה, אלא חוזה אחר. מכאן שהתקיים האמור בסעיף כדי להעמיד את  

מכוח    סיק א' הגיעו לקצםמעלבין    הבינהעבודה  , אלא שיחסי  הפי שלמעשה לא פוטר  אף על
 [. "שרפון" מוצרי שרף וכימיקלים בע"מ גד מיכאל גילמור נ )ארצי( 107-3דיון לו/ראו ] החוזה עצמו

 ., לענין חוק פיצויי פיטורים, כאילו פוטרהסיגי , רואים אתהאמורותבנסיבות כלומר, 

 

 .בתשובה  
  



 כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל ©                                24  

 

 
 2021שנת המס  - 12.2022מבחן חשבי שכר בכירים  

 

(.  עבודה שאיננה עבודת כפיים, עובדת כפקידה כללית אצל מעסיקה, מנהל חשבונות )32- הסיגי, בת  .24שאלה מספר  
 .15:30עד השעה  8:30מהשעה  -שעות בכל יום   7ה(, -ימי עבודה )א 5שבוע עבודתה בן 

ּההאם רשאי המעסיק   שהוא פסקות קצרות ומוסכמות  ה  ְלַמֵעטשעות ללא הפסקה,    7  ְלַהֲעִבידָּ
כוח  נותן לה ֶכיהָּ או    ואויר  להחלפת  ִלְצרָּ ן,  לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם  הוא    ֶשאֹותָּ

 ( בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)מחשיב לה כחלק משעות עבודתה?  

ולמעלה,  לא.   .א  שעות  שש  של  עבודה  עבודתה  ביום  את  להפסיק  המעסיק  למנוחה על 
 . רצופה אחת של חצי שעה לפחות¾ שעה לפחות, ובכלל זה הפסקה -ולסעודה ל 

 שעות כאמור.  7, רשאי המעסיק להעבידה בעבודת כפיים ת מועבד  השאינכן. מאחר  .ב

 בכל יום.  שעה לפחות, חצילמנוחה ולסעודה ל לא. על המעסיק להפסיק את עבודתה   .ג

   כן, מאחר שהיא נמנית על העובדים שחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על העסקתם. .ד
 פתרון  

 .  23ס'   - חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפים רלוונטיים

 . היתר כללי בדבר הפסקות בעבודה שאיננה עבודת כפיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

ביום עבודה של שש שעות ולמעלה, תופסק  "  - )א( לחוק שעות עבודה ומנוחה  20לפי ס'  ככלל,  
¾ שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה  - העבודה למנוחה ולסעודה ל

 . "לפחות; ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג, ההפסקה היא של חצי שעה לפחות

, אם  22-ו  20שר העבודה רשאי להתיר סטיה מהוראות הסעיפים  " לחוק,    23עם זאת, לפי ס'  
וכן לגבי    נראה לו שסדרי העבודה או שתפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת 

בסעיפים   פי האמור  על  בימי המנוחה השבועית,  לעבוד  או  9מי שאינו מסכים  הוראות  9ג  ד. 
 ."יף זה חלות על היתר על פי סע  15-)א( ו14הסעיפים 

היתר כללי בדבר הפסקות    היתר כללי  ן שר העבודהלחוק, נת  23לפי סעיף    ובתוקף סמכותואכן,  
 .בעבודה שאיננה עבודת כפיים

  20עובד שאינו מועבד בעבודת כפיים מותר להעבידו תוך סטיה מהוראות סעיף    ההיתר,  לפי
 -  לחוק

 שמונה שעות ללא הפסקה;  -כל יום מימות השבוע ( 1)

שבע שעות ללא    - ()ב( לחוק  2יום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג כאמור בסעיף )ב(  2)
 הפסקה. 

(, היה שבוע העבודה שעובד כאמור מועסק בו בהתאם לתנאי  2)-( ו1על אף האמור הפסקאות )
 מותר להעסיקו תשע שעות ליום ללא הפסקה.  -שה ימים  י העבודה החלים עליו בן חמ 

  7)  שעות כאמור  7שאינה מועבדת בעבודת כפיים, רשאי המעסיק להעבידה  מאחר  לפיכך,  
שעות ללא הפסקה, למעט הפסקות קצרות ומוסכמות שהוא נותן לה להחלפת כוח ואויר או  

 (. הוא מחשיב לה כחלק משעות עבודתהאותן לשם שימוש בחדר שירותים, בהתאם לצרכיה, ש

 .בתשובה 
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ְתַקֶיֶמת עבודה  חברה  בתמיכה בתוכנה.    ַהְמַסֶפֶקת חברה    -   ו אצל מעסיקמועסק    , 21-, בן הנבו .25שאלה מספר   מ 
המשמרות  המעסיק    במשמרות. לעובדי  במשמרותתוספת  משלם  עבודה  מועסק    .בשל  נבו 
םעבודתו    ְגמּול  במשמרות. ְשַתלֵּ יס  ַעל  ול  מ    . 85%הוא מועסק בהיקף משרה של    של חודש.  ָבס 
 הּוְרַכב מהתשלומים הבאים: ו  של 7/2021. תלוש ולא נעדר מעבודת 7/2021בחודש 

 ₪ 1,930 .................................................................. משמרת ראשונה  בסיס שכר   ✓
 ₪  2,380 ................................................................. ושלישית ת שניהושכר משמר  ✓
 ₪  206 ............................................................... שעות נוספות משמרת ראשונה   ✓
 ₪  119 ................................................................ תוספת בשל עבודה במשמרות   ✓
 ₪ 238 ........... ( כדי להגיע מביתו לעבודה וממנהשלו פרטי  ְבַקְטנֹועַ נבו משתמש  ) החזקת רכב  ✓

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

 ₪ 990 .א 
 ₪   0 .ב

 ₪  195 .ג

 ₪  76 .ד
 פתרון  

 . 3, ס' 2, ס'  1ס'  -שכר מינימום חוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

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

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

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

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

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

 או שכר משולב; שכר יסוד (1)
 ת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;תוספ (2)
 תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו; (3)
(4) ( )ד( שאינו בא בחשבון שכר המינימום מכוח חוזה 3( עד )1רכיב שכר כאמור בפסקאות  או לפי סעיף קטן   )

 עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי )בסעיף זה תוספת מוחרגת(;
ההפרש החיובי, אם קיים, בין הסכום הבסיסי    -"הפרשי הוראת השעה"    -וראת השעה; בסעיף זה  הפרשי ה  (    5)

ובין הסכום המתקבל מרכיבי השכר האחרים המובאים בחשבון בחישוב שכר מינימום לפי סעיף קטן זה או  
 סעיף קטן )ד(, לפי העניין, למעט תוספת מוחרגת; 

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

, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או  תוספת בשל עבודה במשמרותתוספת משפחה, תוספת ותק,    לא יובאו בחשבוןואולם  
 שמשלם המעסיק.   ונסיעותוצאות כלכלה, אש"ל  לרבות ה  והחזר הוצאות קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי,  

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

השעה; דין הפרשי הוראת השעה כדין השלמת השכר אשר היתה משתלמת לעובד לפי   עובד זכאי להפרשי הוראת )ה(
 חוק זה כתוצאה מחישוב שכר המינימום אלמלא הוראת השעה.

הוראות סעיף זה אשר קובעות שתוספת מוחרגת תובא בחשבון בחישוב שכר מינימום, יחולו על אף האמור בכל דין,  )ו( 
 "  כוח חוזה עבודה, הסכם קיבוצי או הסדר, קיבוצי או אישי., והוראות מ11לרבות הוראות סעיף 

"וספת בשל עבודה במשמרות"תרכיבי השכר   נוספות משמרת ראשונה",  ו"שעות  לא  "  החזקת רכב" 
 לחוק. 2יובאו בחשבון לעניין ס' 

ְנַין סעיף  בושל נ ושכר  ₪ 310,4 -לחוק שכר מינימום  2שיובא בחשבון ְלע 

 בסיס משמרת ראשונה שכר  1,930+  שכר משמרות שניה ושלישית  ₪2,380 =  4,310

 - זכאי לשכר מינימום חלקי כלהלן  וא. לפיכך, ה85%מועסק במשרה חלקית, בשיעור של  נבו

 7/2021בחודש  המינימום למשרה מלאה שכר   300,5×   חלקיות המשרה  %85=  ₪ 505,4 
 

 , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום:  7/2021הסכום שעל המעסיק להוסיף, בתלוש 

ְנַין ס'  ,3104=  ₪ 195  למשרה  שכר המינימום  505,4 -  לחוק 2השכר שהובא בחשבון ְלע 

 .גתשובה 
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  5, בחצי משרה. שבוע עבודתו בן  אצל מעסיקוכפקיד הזמנות  נבו לעבוד  התחיל    24/10/2021-ב .26שאלה מספר  
נבו מבקש לקבוע, בחוזה העבודה האישי  חודש.  של  שכרו משתלם על בסיס  .  ה(- ימי עבודה )א

מסוים  תמורת חופשה בשיעור  ל  יהיה זכאי  2021שנת  ב  , כי[לא קצובהחוזה לתקופת עבודה  ]  שלו
ן  שנתית  חופשהשתינתן לו  , במקום  כל חודשתלוש  שתשולם לו ב ,  משכרו הרגיל חופשה  ימי  )  ְבַעי 

   .בעד שנה זו (ַעלֹוְבפ

חופשה תמורת  לו  ולשלם  נבו  של  לבקשתו  להיענות  המעסיק  רשאי  שנת    האם  ,  2021בעד 
 הבאים( )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים  ?(ְּבפֹוַעל) ְּבַעִיןימי חופשה במקום 

ְנפ, במטרה 2021בעד שנת  )בפועל( לא. על המעסיק לתת לנבו חופשה בעין  .א   . שֹוֶשָינּוַח ְוי 

 . 2021ימים רצופים בשנת   75- ד אצל המעסיק פחות מובעצפוי ל הוא כן, מאחר ש .ב

ללא    אם.  לא .ג , נבו יהיה זכאי לפדיון ימי חופשה אלה 2021ימי חופשה במהלך שנת    ְיַנצֵּ
 .1/2022בתלוש 

 .הרגיל  ו משכר  4%-לא תפחת מ  שתשולם לנבו בכל חודש, כן, ובלבד שתמורת החופשה  .ד
 פתרון   

 . 15 , 2,  1ס'  -  חופשה שנתיתחוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

י ס'    ". כל עובד זכאי לחופשה שתינתן לפי הוראות חוק זהלחוק חופשה שנתית, " 2ְלפ 

 לחוק:  15לפי ס'  

העובד אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד לפחות יום אחד אך פחות   עובד בשכר )א( "
בסעיף    75-מ כאמור  רצופים  עבודה 4ימים  שנות  בשתי  ובין  אחת  עבודה  בשנת  בין   ,

על   עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה  חוזה  ביניהם  ואין   - ימים    74רצופות, 
 ה. לפחות משכר העבוד  4%ישלם בעדו המעסיק תמורת חופשה  

תמורת החופשה תשולם לקרן החופשה של ענף העבודה שבו עבד העובד או בכל דרך  )ב( 
 אחרת שנקבעה בתקנות. 

היתה תמורת החופשה משתלמת לקרן החופשה, חייב המעסיק לשלמה בתחילת החודש  )ג( 
כאמור   לעובדים  שלפניו  בחודש  המשתלם  העבודה  שכר  לפי  העבודה,  חודש  שלאחר 

-משיך העובד לעבוד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל לבסעיף קטן )א(; ה
ימים רצופים, ישלם לו המעסיק את דמי החופשה או פדיון החופשה, הכל לפי הענין,  74

וקרן החופשה תחזיר למעסיק, לפי בקשתו, את הסכומים שהעביר לה בשל אותו עובד; 
החזרת הסכומים על ידי קרן  שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות את המועדים והסדרים ל

 החופשה, כאמור. 
תמורת החופשה ששולמה לקרן חופשה תימסר לעובד לפי הוראות תקנות הקרן, ותמורת  )ד( 

 החופשה ששולמה בדרך אחרת תימסר לעובד בדרך שתיקבע בתקנות. 
רשאית   )ה(  או    -קרן החופשה  עבודה  בחוזה  קיבוצי,  בהסכם  העובדים שתינתן  בהסכמת 

דמי החופשה לקרן    לבוא לידי הסכם עם המעסיק בדבר תשלום  -רת שתיקבע  בדרך אח
 ימים.  75- גם בעד עובדים שעבדו אצלו מעל ל

עובד שגמול עבודתו, כולו או חלקו, משתלם שלא על    -" פירושו  עובד בשכר"  -לחוק    1לפי ס'  
 . בסיס של חודש או תקופה ארוכה מזו

לחוק    15. לפיכך, ס'  הוא אינו עובד בשכרלומר,  שכרו של נבו משתלם על בסיס של חודש. כ
חוזה עבודה בכתב בינו לבין המעסיק נחתם  יתרה מזו,    לגביו.  ו רלוונטיאינכלל  חופשה שנתית  
 .ימים 74העולה על בלתי קצובה, כלומר, כזו   לתקופת עבודה

.  2021שנת  להיענות לבקשתו של נבו ולשלם לו תמורת חופשה בעד    לא רשאיהמעסיק  כלומר,  
 . , במטרה שינוח וינפוש2021עליו לתת לנבו חופשה בעין )בפועל( בעד שנת 

 

 .אתשובה 
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נבו    העבודהשבוע   .27שאלה מספר   )  6בן  של  בדבר 'ו-א'ימים  ההרחבה  צו  י  ְלפ  לו  משולמים  יעֹות  ְנס  י  ְדמֵּ  .)
נסיעה   בהוצאות  המעסיק  ְשַתְתפּות  וממנה.ה  לשירות    לעבודה  עומדת  עבודה  יום  כל  בתום 

  נהג נבו   26/6/2021העובדים הסעה מאורגנת ממקום העבודה לביתם, על חשבון המעסיק. עד  
)   לנסוע ציבורית  בתחבורה  מהעבודה ק"מ  8מרחק  לעבודה  בחזרה  ְבַהָסָעה  השתמש    לביתו  (. 
המעסיק.  ְרֶגֶנתּוַהְמא חשבון  ב  על  וממנה    נבו   27/6/2021- החל  לעבודה    ֶשָקָנה אופניים  בנוסע 
עבד בפועל    7/2021חודש  ב.  המאורגנת  בהסעהבתחבורה ציבורית או  , וכלל לא משתמש  ְלַעְצמֹו

קו  -. מחיר חוזה רבלכל כיוון₪    8.60  - מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתו לעבודתו  ימים.    26
זֹור מגוריו ו ל את אֵּ  ₪.  213 -את מקום עבודתו "חופשי חודשי", הכֹולֵּ

קּוב בס'   ₪ ליום    22.60לצו ההרחבה הנ"ל הוא    2אם שיעור ֶהְחֵזר הוצאות הנסיעה ַהְמַרִּבי ַהנָּ
ִרי שעל המעסיק לשלם לנבו בגין חודש     ?7/2021עבודה, מהו סכום דמי הנסיעות ַהִמְזעָּ

 ₪ 0.00 .א 
 ₪ 213.00 .ב
 ₪ 223.60 .ג
 ₪ 106.50 .ד

 פתרון  

 צו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.  רלוונטייםסעיפים 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

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

נדרש לבדוק האם העובד נסע לעבודה ברכבו,    עה בפסיקה, "המעבידעל פי ההלכה שנקב לא 
באוטובוס, באופניים או לעיתים צעד ברגליו. כל שנדרש לבחון הוא האם העובד זקוק לתחבורה  

 [. עיריית טירה נ' עבד אלרחמן קשוע 100/06ע  "ע" ] על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק

זקקות" במקרה פלוני, היא  אמת המידה המרכזית לצורך הקבי" עה האם התקיים "מבחן הה 
במרחק שבין מעונו של העובד למקום עבודתו. ככל שלא הוכח אחרת, חזקה על עובד המתגורר  

מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סביר, שאינו זקוק    500במרחק שאינו עולה על  
מקום העבודה, היא בבחינת "כלי  לתחבורה ציבורית. אמת המידה שעניינה במרחק בין המעון ל

עזר" לבחינת הזקקותו של אדם לתחבורה ציבורית, ומטבע הדברים קיימים חריגים לחזקה  
זאת, כגון עובדים המוגבלים בניידות... יתכן והמונח 'זקוק' יתפרש באופן שונה מעובד לעובד,  

מקום המגורים  בהתחשב בנסיבות מצבו, גילו, המרחק ממקום העבודה, המבנה הטופוגרפי ב
 [.  עיריית טירה נ' עבד אלרחמן קשוע 100/06ע "ע " ] וכיוצא בזה

לטעון  שניתן  עולה על המרחק    קילומטרים,  8נבו למקום עבודתו,  של    והמרחק שנמדד מבית 
נבו נזקק לתחבורה , " שהוזכרה לעילהלכת קשוע " לגביו שהוא מצדיק הליכה רגלית. בהתאם ל

 .עבודתוכדי להגיע למקום 

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

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

לצו ההרחבה, ובהתחשב בהוראות    2הוצאות הנסיעה המרבי ליום, לפי הנקוב בס'  שיעור החזר  
לצו, לעובד שנוסע מביתו על חשבון המעסיק ונוסע לכיוון אחד בלבד בתחבורה ציבורית    6ס'  

)  11.30  -)מעבודתו(   ליום  כלומר  ₪  22.60  /   2  ₪  עבור    293.80  -(,  נזקק    ₪26  בהם  עבודה  ימי 
 11.30×  26=  293.80  לתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודתו. 

  8.60  -מחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מעבודתו לביתו של נבו, תוך שימוש בנסיעות בודדות  
ימי עבודה בפועל בהם נזקק לתחבורה כדי להגיע למקום    ₪26 עבור    ₪223.60 בכל יום, שהם  

 8.60×  26=  223.60   עבודתו. 

זֹור  -מחיר נסיעה ממקום עבודתו לביתו, תוך שימוש בחוזה רב  ל את אֵּ קו "חופשי חודשי" הכֹולֵּ
 . ₪7/2021 בחודש  213  -מגוריו ואת מקום עבודתו 

 :  7/2021לפיכך, סכום דמי הנסיעות המינימלי שעל המעסיק לשלם לנבו ְּבִגין חודש 

 min( נסיעות בודדות 60232.; קו חופשי חודשי-חוזה רב 312; תקרה    08.932= )  ₪ 213

 .בתשובה 
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  בסוף .  31/8/21ועד    1/3/20- מ  תועבודבמקום  ו ואצל מעסיקכטכנאי  עבד  ,  1/7/2001, יליד  נבו .28שאלה מספר  
  חודש.השתלם על בסיס    ושכר.  , עם פיטוריובין הצדדיםהסתיימו יחסי העבודה    8/2021חודש  

משרה    בהיקףהועסק    /20/1231ועד    1/9/20-מ.  משרה מלאהבהועסק    20/8/31ועד    1/3/20-מ
קיבל  בכל תקופת עבודתו    .%80בהיקף משרה של  הועסק    21/8/31ועד    /21/11-מ  .%40של  
נוסע מביתו לעבודה ברכב שבבעלותו,  נבו   משכר היסוד.  15%בשיעור    לטכנאי  מקצועיתוספת  ת
 :)בשקלים חדשים( ועבודת   בחודשיהתשלומים שקיבל להלן  .לצרכי העבודהו גם  במשתמש ו

 11/20 10/20 9/20 8/20 7/20 6/20 5/20 4/20 3/20 חודש
  4,300  4,300  4,300  9,980  9,980  9,980  9,980  9,980  9,980 שכר יסוד

  503  490  431  805  811  677  800  527  613 הוצאות רכב  השתתפות ב
  645  645  645  1,497  1,497  1,497  1,497  1,497  1,497 טכנאי לתוספת מקצועית 

          

 8/21 7/21 6/21 5/21 4/21 3/21 2/21 1/21 12/20 חודש
  8,640  8,640  8,640  8,640  8,640  8,640  8,500  8,500  4,300 שכר יסוד

  610  730  512  671  612  610  556  531  551 השתתפות בהוצאות רכב  
  1,296  1,296  1,296  1,296  1,296  1,296  1,275  1,275  645 טכנאי לתוספת מקצועית 

 , לפי חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו?נבול מהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם 

 ₪ 13,984 .א 
 ₪ 14,904 .ב
 ₪ 12,600 .ג
 ₪ 14,490 .ד

 פתרון  

         .)א(12, )א(1ס'   -חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים
 .  7, 1  תק' - שרואים אותה כפיטורים(  חישוב הפיצויים והתפטרותתקנות פיצויי פיטורים )

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

אחר שכך,  מ  חודשים רצופים ופוטר.  18  ו החדש ובמקום עבודתו החדשעבד אצל מעסיק  נבו
   ם ממעסיק זה.זכאי לקבל פיצויי פיטוריהוא 

 שכרו השתלם לו על בסיס של חודש. לפיכך, הוא "עובד במשכורת". 

  - (  תקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל  7לפי תקנה  
או  " חלקית  לעבודה  מלאה  מעבודה  עובד  שכרו  עבר  יחושב  מלאה,  לעבודה  חלקית  מעבודה 

האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה לפי שכרו ערב פיטוריו באופן יחסי למידת החלקיות  
 דתו". של עבו

לתקנות פיצויי פיטורים )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים(,    1לפי תקנה  
 . לענין תקנות אלה  ושכר העבודה שלחשבון , תובא בנבו שקיבל המקצועית לטכנאי התוספת  

שנועדה   הרכב,  בהוצאות  המעסיק  הרכב  השתתפות  הוצאות  נבו, לכיסוי  של  לא    שבבעלותו 
 . חישוב פיצויי פיטורים עניןחלק מהשכר הקובע ל נחשבת

 שכר יסוד   8,640+   מקצועיתתוספת   1,296=    ₪  9,936           -(  משרה  80%-ל)  ערב פיטוריו נבושל    ושכר

 משרה   80%-שכר אחרון ל 9,936 /  משרה  ₪80% =  12,420 -למשרה מלאה  האחרון שכר 

 חבות פיצויי הפיטורים של המעסיק: 

 שכר אחרון למשרה מלאה  12,420 ×  חלקיות משרה  100% × ₪6/12 =    6,210 :  1עבודה   ופתתק

 שכר אחרון למשרה מלאה  12,420 ×  חלקיות משרה    40% × ₪4/12 =    1,656 :  2תקופת עבודה  

 שכר אחרון למשרה מלאה  12,420 ×  חלקיות משרה    80% × 8/12=  ₪   6,624 :  3תקופת עבודה  

   ₪ ,09414 סה"כ:

 .דתשובה 
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  ְלֵשם ₪,    3,036עד לסכום של  (,  נבושל  ו ) צו עיקול על שכר  20/1/2021- קיבל בשל נבו    ו מעסיק .29שאלה מספר  
משתלם על בסיס  , אצל המעסיק,  ושכר עבודת  .17  בן  לילדנבו הוא גרוש, אב  .  מזונותתשלום  
מס    המעסיק לנכותעל    ,זהעבודה יומי  משכר    .(ליום₪ )  650  -ו  של  היומישכר העבודה  .  של יום

על  )  ₪  78דמי ביטוח בריאות בסך  ודמי ביטוח לאומי  ו  (,לפי אישור תיאום מס₪ )  130הכנסה בסך  
,  1/2021-סך כל שכר עבודתו ב   .אצל המעסיק  ימים  6עבד    1/2021בחודש    .(דמי ביטוחפי תיאום  

חייב לנכותו משכר  היה תשלום אשר המעסיק  הכל  סך    (.650×6)  ₪  3,900אצל המעסיק, עמד על 
 . (130×6+78×6) ₪ 1,248 , בחודש זה, עמד על עבודה על פי חיקוקה

ֶשְּיעּוַקל   הסכום  של  ממהו  עבודתו  המעסיק  נבושכר  בחודש  אצל  הגנת  1/2021,  חוק  ְלִפי   ,
 השכר?  

 ₪  3,036 .א 

 ₪ 2,652 .ב
 ₪ 530 .ג
 ₪ 1,788 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

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

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

 משכר עבודה על פי חיקוק".  לנכותו

יום, יהיה הסכום שאינו ניתן  "  - ( לחוק  1)א8לפי ס'   היה שכר העבודה משתלם על בסיס של 
החלק העשרים וחמישה מהסכום כאמור    - לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה היומי  

 " בסעיף קטן )א(

, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה  נבושל   יומישכר העבודה ה 
 ₪.  442  -על פי חיקוק 

 שכר עבודה יומי  650 -סך כל התשלום אשר המעסיק היה חייב לנכותו משכר העבודה על פי חיקוק   208 =₪  442

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

י צו העיקול ) לא    )א( 8, הוראות ס'  כלומרנועד לתשלום מזונות.    ₪(   3,036הסכום שיש לעקל ְלפ 
   חלות עליו.

   -  נבוו של לפיכך, הסכום שיעוקל משכר

 min [ אחרי ניכויי חובהיומי שכר   442 × 6 ; ב לשם תשלום מזונותחו 036,3 ] =  ₪ 652,2
 

 .בתשובה 
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ַתי ככלל, אם לא נקבעה בחיקוק דרך אחרת )או לא נקבע בחיקוק מועד אחר(,   .30שאלה מספר   על מעסיק    מָּ
ד הסכוםֹו, ְלִמי ֶשלֹו ְמילחוק הגנת השכר  25סכום שנוכה בהתאם לסעיף  להעביר   ? )בחר/י  עָּ

ִאים(את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים     ַהּבָּ

ֶמנּו נוכהשכר ההיום התשיעי שלאחר המועד לתשלום עד  .א   אותו סכום.  ֶשמ 

ֶמנּו נוכה  30בתוך  .ב  אותו סכום.   ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר ֶשמ 

ֶמנּו נוכה  שולם השכרימי עסקים מיום שבו    7  בתוך .ג ימים    15אותו סכום, או בתוך    ֶשמ 
םהמוקדם מבין  -שולם השכר מתום החודש שבעדו   .ַהְשַני 

ֶמנּו נוכהשולם השכר ימים מתום החודש שבעדו   15בתוך  .ד  אותו סכום. ֶשמ 
 פתרון  

 א)א(.25ס'   -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

, יעבירו המעסיק למי שלו  25סכום שנוכה בהתאם לסעיף  "  -א)א( לחוק הגנת השכר  25לפי ס'  
, זּוַלת אם נקבעה  ימים מהיום שבו רואים כמולן את השכר שממנו נוכה  30בתוך  מיועד הסכום  
 ". אחרת  בחיקוק דרך

 

 .בתשובה 
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בשעות  עובדים להעסיק   הנוגע לענין, החוק, לפי תר לוושהקטן  בית מלוןהוא  "א"אאהמעסיק  .31שאלה מספר  
בית  כמלצר בחדר האוכל של  התקבל לעבודה    נבו  .בעבודה הקשורה באירוח  המנוחה השבועית,

באירוח )  המלון הקשורה  לעבודה    .(עבודה  קבלתו  ינֹוהודיע  עם  המנוחה    ֶשאֵּ בימי  לעבוד  מסכים 
ְצוֹות  על פי איסור    , השבועית שומר כשרות  בית המלון    .(נבו הוא יהודי)   דתו שאותן הוא מקייםֶשְבמ 
יד  דורשת  של נבו בשבתות ובחגים  מהעסקתו  הימנעות    ות ובחגים.שבתבעבודה מותרת  על    ּוַמְקפ 

ידֹותביצוע התאמות    העובדיםמהמעסיק ומשאר   י  ַמְכב  ְלת  ירֹות  ּוב  נבו כי  הסביר להמעסיק    .ְסב 
 נבו עמד בסירובו. , אך בדברים שאין בהם איסור מלאכת שבתכמלצר,  בימים אלהיועסק  

את  לקבל  לסרב  רשאי המעסיק    , בנסיבות שתוארו לעיל, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה,האם
 ( ? )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםבחדר האוכל כמלצר לעבודה נבו

 . לעבוד במנוחה השבועית סירובובשל   זו, רשאי לסרב לקבל את נבו לעבודההוא  .כן .א 

 . סרב לקבל אדם לעבודה בשל כך שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועיתאין ללא.   .ב

בעבודה הקשורה בביטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, מדובר   ובלבד שיוכיח כי ,  כן .ג
 .שלומם או בריאותם של בני אדם

 . מפעל או מוסד המופקדים על בטחון הציבור  אינו  לוןמבית לא, מאחר ש .ד
 פתרון  

 . 12ו,  9, 1ד9ג, 9ס'   - חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפים רלוונטיים
 . 2 ס' -ה ההזדמנויות בעבודחוק שוויון   -הרחבת ההסבר 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

   -ג לחוק שעות עבודה ומנוחה 9לפי ס' 
לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו לעבודה שאינו לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם   )א(   "

ולא   פי איסור שבמצוות דתו שאותן הוא מקיים,  על  לעבוד בימי המנוחה השבועית  מסכים 
 ידרוש ממנו ליתן התחייבות לעבוד בימי המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה. 

)א( שימסור לו, לא יאוחר משבעה הזקוק לעובד רשאי לדרוש ממי שהודיע כאמור בסעיף קטן  )ב( 
, 1971  -לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א  15ימים מיום הדרישה, תצהיר בכתב לפי סעיף  

קיום  ועל  הדתית  הכרתו  על  המעידים  פרטים  ובכללם  הודעתו  את  המבססים  הפרטים  ובו 
 "    וסע בשבת.שהוא גם שומר על כשרות בביתו ומחוצה לו ואינו נ  -מצוות דתו, ואם הוא יהודי  

   -ו)ב( לחוק 9לפי ס' 
 - ד לא יחולו 9 -ג ו 9הוראות סעיפים  "

 במקום עבודה שהוא מפעל או מוסד או חלק מהם המופקדים על בטחון הציבור;  ( 1)
 בעבודה הקשורה בבטחון המדינה או בשמירת בטיחותם, שלומם או בריאותם של בני אדם; ( 2)
 ;מלון בעבודה הקשורה באירוח בבתי  ( 3)
 בעבודה הקשורה בייצור חשמל והזרמתו; ( 4)
 ... " בעבודה הקשורה בקיום אספקה או שירותים חיוניים ושנקבעה בצו ( 5)

   -לחוק  1ד9לפי ס' 
 - ד)א( 9-ג)א( ו9בלי לגרוע מהוראות סעיפים   )א( "

לעבודה לא יסרב הזקוק לעובד לקבל אדם לעבודה בשל כך בלבד שהוא הודיע עם קבלתו   ( 1) 
שאינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית, ולא ידרוש ממנו לתת התחייבות לעבוד בימי  

 המנוחה השבועית כתנאי לקבלתו לעבודה; 
עובד שמעסיקו דורש ממנו לעבוד בימי המנוחה השבועית, או שהודיע לו על כוונתו לדרוש  ( 2) 

ושה ימים מיום הדרישה או  ממנו לעבוד כאמור, רשאי להודיע למעסיקו, לא יאוחר משל
 ההודעה כאמור, שהוא אינו מסכים לעבוד בימי המנוחה השבועית.

 - הוראות סעיף קטן )א( לא יחולו  )ב( 
 " ...  ו)ב(9במקומות עבודה או בעבודות המנויים בסעיף  ( 1)  

לפי חוק לפיכך,    . ((3ו)ב()9  'ס)שלעיל    )ב(ו 9שבסעיף    עבודות ברשימת ה  תנכללהעבודה אליה התקבל נבו  
 .שעות עבודה ומנוחה, רשאי המעסיק לסרב לקבל את נבו לעבודה כמלצר בחדר האוכל

 הרחבת ההסבר: 

ין רואים הפליה לפי סעיף זה כאשר היא מתחייבת  "א  - )ג( לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה  2לפי ס'  
 ".מאפיים או ממהותם של התפקיד או המשרה

מדובר בבית מלון   .חיונית גם בימי המנוחה השבועית  כמלצר בחדר האוכל של בית המלוןהעבודה  
הקטן ובחגים,  בשבתות  מותרת  עבודה  על  יד  ּוַמְקפ  כשרות  השאלה,    .שומר  נתוני  הימנעות לפי 

ביצוע התאמות מכבידות    העובדיםמהעסקתו של נבו בשבתות ובחגים דורשת מהמעסיק ומשאר  
סירובו של המעסיק לקבל את נבו לעבודה זו, עקב אי הסכמתו לעבוד בימי המנוחה  .  ובלתי סבירות

חוק ל  2ס'    הפליה אסורה לפיהשבועית, מתחייב מאופיו וממהותו של התפקיד. לפיכך, אין רואים בו  
 . שוויון ההזדמנויות בעבודה

 .אתשובה 
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,  ה₪ לכל שעת עבודה רגילה. שבוע עבודת   56  -על בסיס שעות עבודה  לה  משתלם    סיגישל    השכר .32שאלה מספר  
' הוא "יום מקוצר"  השעות. יום    8.6  -'(. תחום יום עבודה רגיל  ה-ימים )א'  5, בן  הבמקום עבודת

לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק,  במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה אחת )קבוע  
ת    45מופסקת העבודה למשך    מחצית כל יום עבודה (. בשחל על הצדדים דקות למנוחה ולסעודה. ְבעֵּ

 העבודה.    לצאת ממקום העבודה. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות ת רשאי סיגיההפסקה 

 : 24/6/2021-והסתיים ב 20/6/2021-, בשבוע שהחל בסיגילהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 24/6/2021ה'  23/6/2021ד'  22/6/2021ג'  21/6/2021ב'  20/6/2021א'  יום
 13:30 12:30 13:30 13:00 15:00 כניסה 
 23:45 24:00 23:15 23:30 24:00 יציאה 

 בשבוע זה?  הבעד שעות עבודת סיגילשלם למהו השכר שיש  
 ₪ 2,726.50-לא פחות מ .א 

 ₪  2,774.80-לא פחות מ .ב

 ₪  2,804.20-לא פחות מ .ג

 ₪ 2,788.80-לא פחות מ .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

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

ַאַחר ֶשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה למשך    ".20סעיף   , ובעת  ותרצופ   דקות   45מֵּ
י ס'  , נוהג  תא עובדילצאת מהמקום שבו ה   סיגי ה  תהי  תההפסקה רשאי )ְלפ    20המעסיק כדין 

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

  8.6  -'(. תחום יום עבודה רגיל במקום העבודה  ה-ימים )ימים א'   5הוא בן    סיגישבוע העבודה של  
מתחום    במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודהקבוע  ' הוא "יום מקוצר"  ה שעות עבודה. יום  

יום העבודה, לפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, שחל על הצדדים. כלומר,  
 שעות.  42 - שעות עבודה. תחום שבוע עבודה  7.6 - תחום יום עבודה ביום זה 

)שפירושה    העבד   סיגי'  ד-ו  א'   בימים לילה"  הן    -"עבודת  לפחות,  ממנה,  שעות  ששתי  עבודה 
   (.06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

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

 בשבוע זה: הבעד שעות עבודת סיגיהשכר שיש לשלם ל  חישוב

 
 .דתשובה 
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ם,  מזכירה שכירה במשרד עו"ד,  סיגישל  עבודה  השכר   .33שאלה מספר   ְשַתלֵּ בכל    4-דש. בעל בסיס של חו  לה  מ 
 .  4/2/2021ביום ה',    הלם לוש   1/2021את שכר החודש הקודם. שכר    סיגימשלם המעסיק ל  חודש

 ? שכרהתלוש את  לסיגימתי, לפי החוק הנוגע לענין, על המעסיק למסור 

 .15/2/2021לא יאוחר מיום ב',  .א 
 .4/2/2021יום ה',  לא יאוחר מ .ב
 .9/2/2021לא יאוחר מיום ג',   .ג
 .11/2/2021',  הלא יאוחר מיום  .ד

 פתרון  

 .24, 9, 1  ס' - הגנת השכר חוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

 - מעסיק חייב לנהל פנקס שכר ולמסור לכל עובד, בכתב, תלוש שכר; בחוק זה  )א( .24

 ; פנקס בדבר שכר העבודה המגיע לעובדים ופרטי השכר ששולם להם -"פנקס שכר"  

 רישום נתונים מתוך פנקס השכר, המפרט את פרטי השכר ששולם לעובד. -"תלוש שכר"   

 יכללו את הפרטים המנויים בתוספת. פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר   )ב(

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

הוא מעסיק שלא במסגרת   )ד( עובדו שאותו  לגבי  יחיד  על  יחולו  זה לא  הוראות סעיף 
עסקו או משלח ידו, זולת אם שר התעשיה המסחר והתעסוקה, באישור ועדת העבודה  

עובדים כאמור    הרווחה לגבי סוגי מעסיקים או  והבריאות של הכנסת, קבע אחרת 
 ובתנאים ובדרך שקבע. 

שר התעשיה המסחר והתעסוקה רשאי, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג   )ה(
את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר  

 - עדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ו

 לשנות, בצו, את התוספת;  (1)

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

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

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

 . 1/2/2021- בחצות הלילה, טרם כניסת ה 31/1/2021- הוא ה 1/2021

 . 9/2/2021לא יאוחר מיום ג', תיעשה   לסיגילפיכך, מסירת תלוש השכר  

 .ג תשובה
  



 כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל ©                                34  

 

 
 2021שנת המס  - 12.2022מבחן חשבי שכר בכירים  

 

התחתנה,    1/1984-עבדה כשכירה. ב  31/12/1983עד    1/1/1971-מ.  1/1/1953סיגי, נשואה, ילידת   .34שאלה מספר  
  בת אזרח ותיק קצ  תמקבלהיא  גיל הפרישה  אז שהגיעה למילדים והיתה לעקרת בית.    5ילדה  

ותיק  האזרח  הבת  קצ(.  בחוק  שאירים וביטוח    אזרחים ותיקיםביטוח  פי פרק  על  מהמוסד לביטוח לאומי )
 מעסיק א' התחילה לעבוד אצל    1/9/2019-האמורה היא הקיצבה היחידה שסיגי זכאית לה. ב

. מעסיק ב'התחילה לעבוד אצל   1/11/2021-ב , בגיל פרישת חובה.חודשי עבודה  4ופרשה אחרי  
)נוסח משולב( לפנסיה    הרחבה  צועל פי הֹוָראֹות    מעסיק ב'לביטוח עובדיו, פועל    ַהָקשּור  בכל
 היתה מבוטחת בביטוח פנסיוני כלשהו, כשהתקבלה לעבודה אצל מעסיק ב'.  לא. סיגי  חֹוָבה

 בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים: 

הצו האמור לא חל על סיגי. לפיכך, היא לא זכאית לביטוח פנסיוני ולביצוע הפרשות   .א 
 אצל מעסיק ב'.  

ל  לביטוח הפנסיוני  לביצוע ההפרשותת  זכאיסיגי   .ב ל מהיום הראשון  עבודתה אצל ָהחֵּ
י  3. ההפרשות יבוצעו לאחר מעסיק ב' יב   . 1/11/2021-לת  חודשי עבודה, ֶרְטרֹוַאְקט 

ל  לביטוח הפנסיוני  ע ההפרשותלביצות  זכאיסיגי   .ג ל מהיום הראשון  עבודתה אצל ָהחֵּ
י ,2021 ַהַמס ְשַנת םֹו. ההפרשות יבוצעו ְבתמעסיק ב' יב   . 1/11/2021-לת  ֶרְטרֹוַאְקט 

תהיה   .ד הפנסיונילת  זכאיסיגי  זה,    ביטוח  צו  פי  על  ההפרשות  ְבתולביצוע  ָיד   6  ם ֹומ 
 אצל מעסיק ב'. חודשים מתחילת העבודה

 פתרון  

 חֹוָבה ַצו ַהְרָחָבה )נוסח משולב( לפנסיה  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

 פרישת חובה. סיגי פרשה מעבודתה אצל מעסיק א' בגיל  

ותיקקצבת  היא מקבלת   ביטוח    אזרח  פי פרק  )על  ותיקיםמהמוסד לביטוח לאומי    אזרחים 
 זכאית לה.  שהיא. קיצבה זו היא הקיצבה היחידה וביטוח שאירים בחוק הביטוח הלאומי(

היתה מבוטחת בביטוח    לאמעסיק ב'. סיגי    -התחילה לעבוד אצל מעסיק חדש    1/11/2021-ב
 פנסיוני כלשהו, כשהתקבלה לעבודה אצל מעסיק זה. 

י   שפרש  מי  , הצו לא יחול על "לצו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה  )א(4סעיף  ב  6פיסקה  ְלפ 
בסע 'קיצבה'  קיצבה.  ומקבל  חובה  פרישת  בגיל  זה  מעבודתו  וגמלאות   -יף  קצבאות  למעט 

 ".מהמוסד לביטוח לאומי 

 כלומר, הצו האמור חל על סיגי. 

לביטוח הפנסיוני ולביצוע ההפרשות   תהיה זכאי ת  סיגי )ה( לצו,  6בנסיבות האמורות, לפי סעיף  
 .אצל מעסיק ב'חודשים מתחילת העבודה   6על פי צו זה, מיד בתום 

 .דתשובה 
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  עבדה במשרה מלאה.   30/11/2021עד    .1/12/2002- הפרטי ב  ה לעבוד אצל מעסיק  ההתחיל סיגי   .35שאלה מספר  
ַחלֹות הֹוָראֹות ַצו    המעסיק   יה ועלעל.  50%  היקף משרה שלבהיא מועסקת    1/12/2021-החל ב

הבראה.   דמי  תשלום  ְדַבר  ב  הבראה  ַהַהְרָחָבה  דמי  משלם  בתלוש    3המעסיק  בשנה.  פעמים 
 .  31/12/2021ועד  1/9/2021-הוא משלם דמי הבראה בעד התקופה שמ 12/2021

יום הבראה הוא  אם   ַהַמִגיַע   378מחיר  צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה  ₪, לפי 
 ? 12/2021 בתלוש סיגיל

 ₪ 1,008.00 .א 
 ₪ 992.25 .ב
 ₪ 1,165.50 .ג
 ₪ 582.75 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 .31/12/2021ועד   1/9/2021-סיגי קיבלה דמי הבראה בעד התקופה שמ 12/2021בתלוש 

(, מתוך התקופה האמורה, מהווים חלק  30/11/2021ועד    1/9/2021-החודשים הראשונים )מ  3
 (. 30/11/2021-ב ומסתיימת  1/12/2020-של סיגי )שהתחילה ב 19-משנת העבודה ה

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

 חודשים ראשונים, סיגי הועסקה בהיקף משרה מלאה.  3אותם בכל 

 : (30/11/2021עד   1/9/2021- )מ אלהחודשים  3זכאותה של סיגי לדמי הבראה בגין 

 תעריף  378 × [ימי הבראה  9× 12/3 × משרה  100% = ] ₪ 850.50
 

(, מתוך התקופה האמורה, מהווה חלק משנת  31/12/2021ועד    1/12/2021- החודש האחרון )מ
   (.30/11/2022-ומסתיימת ב  1/12/2021-של סיגי )שהתחילה ב 20-העבודה ה

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

 .50%( סיגי הועסקה בהיקף משרה של 12/2021בחודש זה )

 (: 31/12/2021עד  1/12/2021-סיגי לדמי הבראה בגין החודש האחרון )מ  זכאותה של

 תעריף   378 ×  [ימי הבראה 10× 1/12 ×משרה  50%= ] ₪ 157.50
 

   :12/2021סה"כ דמי הבראה להם זכאית סיגי בתלוש 

1,008.00 ₪  =50.157  +850.50   

 

 .אתשובה 
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 .36שאלה מספר  

 

י  עו"דמשרד  )התחילה לעבוד אצל מעסיקה היחיד ובמקום עבודתה    סיגי  במקום    .19/1/20-ב(  ְפָרט 
במשרה מלאה    הועסקה ברציפות בחודש. סיגי  שעות    168העבודה נהוגה משרה מלאה שהיקפה  

,  יצאה לתקופת לידה והורות  24/1/21-ב  ה(.-ימים )א  5שבוע עבודתה בן    (.שעות בחודש  168כזו )
ָאה  . בתום תקופת לידה והורות(ְתאֹוִמיםבלידה אחת )  ילדים  2 ֶשָיְלָדהלאחר     לעבודתה  ָחְזָרה ְמלֵּ

ְבָעָבר  מלאה  הרגילה, והיא מועסקת באותו היקף משרה שעה    סיגי מבקשת להיעדר מעבודתה  .כ 
ם מ  , ('דיום ) 1/12/21ביום  אחת י, הֹורּותזכות לשעת המּוש יְלשֵּ  .התֶשְתנּוֶכה משכר עבוד  ְבל 

ְדרּות זורשאית  סיגי    ַהִאם בחר/י את המשפט הנכון ? )ֶכה משכרהּוֶשְתנ, בלי  1/12/2021-ב  ְלֵהיעָּ
 [טבלאות הביטוח הלאומיבעמוד האחרון בששנה הלוח היעזרו ב] (ביותר מבין המשפטים הבאים

ית  כן. סיגי  .א   ה. עבודת בלי שתנוכה משכר, זה יוםבלהיעדרות זו, ַרָשא 

יָנהמאחר לא,  .ב  . שעות בחודש לפחות 174במשרה שהיקפה מועסקת    ֶשאֵּ

יָקהשמסרה למעסיק הצהרה בכתב על היותה  ובלבד כן, .ג  . לפי הטופס שבתקנות ,ְמנ 

יָנהכבר לא, מאחר שזכותה להיעדרות זו  .ד  זה. ביוםקיימת  אֵּ

 פתרון  

 (. 3)ג()7 )ג(,6 )ב(,6)א(,  6 '  ס -חוק עבודת נשים  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

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

, 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 מארבעה   שתקופת הלידה וההורות, ובלבד  תקופת הלידה וההורותעובדת רשאית לקצר את   ( 2)
, אם מימשה את זכותה תקופת הלידה וההורותעשר שבועות, או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של 

 הארכות(;  -( )להלן 1(, )ג(, )ד( או )ד1להאריכה לפי סעיפים קטנים )ב
רצו ( 3) על  שהודיעה  את  עובדת  לקצר  וההורות נה  הלידה  )  תקופת  בפסקה  יוכל  2כאמור  לא    המעסיק(, 

 לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה כאמור; 
קיצור   ( 4) על  הודעה  מתן  לעניין  הוראות  לקבוע  והתעסוקה רשאי  המסחר  הלידה  שר התעשייה  תקופת 

בוע הוראות שונות להודעה למי שהעובדת עבדה אצלו  כאמור בסעיף קטן זה, ורשאי הוא לק  וההורות 
 אחר;  ולמעסיק , תקופת הלידה וההורותלפני 

(5 ) ( פחות    לתקופת הלידה וההורות( לא יחולו על עובדת שעבדה לפני יציאתה  4( עד )1הוראות פסקאות 
אותו   אצל  חודשים  עשר  עבודה;    מעסיקמשנים  באותו מקום  וההורותאו  הלידה  עובד   תקופת  ת  של 

כאמור היא ארבעה עשר שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה  
 ... "         המשוער והשאר אחרי יום הלידה. 

עובדת שילדה בלידה אחת יותר מילד אחד, זכאית להאריך את תקופת הלידה "  -לחוק    )ג(6לפי ס'  
 . "ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל בילד השניוההורות בשלושה שבועות נוספים בעד כל 

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

 ( לחוק1)ב()6לפי ס' שבועות  26+  )ג( לחוק6לפי ס' שבועות  3=  שבועות 29  זכאית:היתה לה המלאה 
  )ראו בלוח השנה שלהלן(: 14/8/2021 - של סיגי הורותלידה והתאריך סיום תקופת ה

 
י ס'   מתום תקופת הלידה וההורות עד  "  עובדת רשאית להיעדר מעבודתה( לחוק עבודת נשים,  3)ג()7ְלפ 

שתיקרא שעת הורות, בתנאי שהיא מועסקת במשרה  ,  שעה אחת ביום  -תום ארבעה חדשים מאותו יום  
שעות בחודש לפחות,    174או שהיא מועסקת במשרה שהיקפה    מלאה כנהוג במקום העבודה של העובדת

פי חוק שעות עבודה ומנוחה,  -לההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות עלפי הנמוך;  
; לעניין סעיף זה, עובד שמועסק במשרה מלאה כאמור  ואין מנכים אותה משכר עבודה,  1951-תשי"א 

שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך, יהיה רשאי לממש את הזכות לשעת   174או שמועסק במשרה שהיקפה  
 ".ב7ם בסעיף ההורות לבדו או לסירוגין עם בת זוגו, בהתקיים התנאים המפורטי

)ראו בלוח   14/12/2021-( מסתיימים ב14/8/2021)  סיגישל    מתום תקופת הלידה וההורותארבעה חודשים  
 .העבודת  , בלי שתנוכה משכר12/2021/1-ברשאית להיעדרות זו  היאלפיכך,   .השנה שלעיל(

 .אתשובה 
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ימים    5בן  תו  בוע עבודמעסיקו. שכרו משתלם על בסיס ימי עבודה. ששנים אצל    7נבו מועסק זה   .37שאלה מספר  
. דמי מחלה משולמים לו לפי חוק דמי מחלה. תקופת זכאותו לדמי מחלה, בתום חודש  '(ה-)א'

  2  - 9/2021ימי החג שחלו בחודש   5-. בלא עובד בחגי ישראלימים. נבו    28.84, עמדה על 8/2021
( לא עבד. 28/9/21-ו  21/9/21ימי סוכות )  2-( ו16/9/21(, יום הכיפורים )8/9/21-ו  7/9/21ימי ראש השנה )

  ְצֶדֶקתּומנבו נעדר מעבודתו ללא סיבה    2/9/21-ו  1/9/21בעד ימי חג אלה קיבל דמי חגים. בימים  
ט  (.ולא היה זכאי לשכר או לכל תשלום אחר שדינו כדין שכר בעד ימי היעדרותו אלה) ,  ימים אלהְלַמעֵּ

 : 9/2021. להלן תיאור חודש 9/2021- ימי עבודה ב החסירלא  נבו
 4/9שבת יום  3/9 יום ו  2/9 יום ה 1/9 יום ד    
   נעדר נעדר   
 11/9שבת יום  10/9 יום ו  9/9 יום ה 8/9 יום ד  7/9 יום ג 6/9ב יום  5/9א יום 

  ראש השנה  ראש השנה   
  

 18/9שבת יום  17/9 יום ו  16/9 יום ה 15/9 יום ד  14/9 יום ג 13/9ב יום  12/9א יום 
  

  
 יום הכיפורים

  

 25/9שבת יום  24/9 יום ו  23/9 יום ה 22/9 יום ד  21/9 יום ג 20/9ב יום  19/9א יום 
     סוכות   
   30/9 יום ה 29/9 יום ד  28/9 יום ג 27/9ב יום  26/9א יום 

     שמחת תורה   

 ?  9/2021תקופת זכאותו של נבו לדמי מחלה בתום חודש , חוק דמי מחלה לפיי, מה

 ימים  29.88 .א 

 ימים  30.22 .ב

 ימים  29.76 .ג

 ימים  30.34 .ד

 פתרון  

 . 4תקנה  - ( תקנות דמי מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלה.     4ס'  -דמי מחלה חוק  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

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

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

עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה שבאותו חודש,   )ב(
מלא, ואם נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן  ימי עבודה כחודש עבודה    25יראו, לענין סעיף קטן )א(,  

 חלה יחסיים. מ  בדמי  העובד את יזכה מלא  עבודה   חודש של  וחלק, עבודה ימי 21⅔ -חמישה ימים 
 ...  )ג( 
שר העבודה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר שיטת חישוב תקופת הזכאות   )ד(

ובלבד שיראו כעבודה גם כל הפסקה  ובדבר תקופות עבודה והפסקות עבודה שיובאו בחשבון לענין זה,  
 ". בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או לתשלום אחר שדינו כדין שכר

שפחה שמטעמי  (, יום חג שאין עובדים בו וימי אבל במנהלים לתשלום דמי מחלהי מחלה )לתקנות דמ  4לפי תקנה 
 .  יובאו בחשבון בחישוב תקופת הזכאות לדמי מחלה, דת או נוהג לא עבד בהם העובד

האיגוד המקצועי של    -  הסתדרות העובדים הכללית החדשה  -  68-09)ד( לחוק, בעס"ק  4בית הדין הארצי דן בס'  
 :  אופטיקה בע"מ  אלביט מערכות אלקטרו  נ' מל, המתכת והאלקטרוניקה עובדי החש

)ד( לחוק דמי מחלה קובע כי יותקנו תקנות לעניין חישוב תקופת הזכאות, "ובלבד שיראו כעבודה גם  4סעיף   " 
לתקנות    4כל הפסקה בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או לתשלום אחר שדינו כדין שכר" )וראו את סעיף  

   (.1976  -(, התשל"ז מחלה )נהלים לתשלום דמי מחלהדמי  
במסגרת חוק דמי מחלה הבהיר לפיכך המחוקק באופן מפורש, כי יום במהלכו לא מתייצב העובד לעבודה   

ייחשב, ככלל, כתקופת עבודה לצורך חישוב    - בפועל, אך מקבל בגינו שכר או תשלום אחר שדינו כדין שכר  
 "  . הזכאות המצטברת לדמי מחלה

 בכל ימי העבודה שבאותו חודש   (אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה)לא עבד  נבו    9/2021בחודש  
רק    22) עבודימים. מאחר שש  20ימים(, אלא  בן  תו  בוע  מ  ימים  5הוא  ימי   21⅔- ומאחר שעבד פחות 

תו חודש  . כלומר, ליחס בין הימים שעבד באו9/2021עבודה, הוא זכאי לדמי מחלה יחסיים בעד חודש  
ימי זכאות לדמי מחלה   1.5-, מוכפל ב21⅔( למספר  או שהיה זכאי לשכר או לכל תשלום אחר שדינו כדין שכר בעדם)
 (.  ימים 21⅔להם היה זכאי אם היה עובד בכל ימי העבודה שבאותו החודש, או לפחות )

 -  9/2021תקופת הזכאות לדמי מחלה של נבו בתום חודש 
 ימים 28.84 :  8/2021 חודש  בתוםתק' זכאות לדמי מחלה 

 20/  666721. × 1.5=   ימים 1.38 :  9/2021תוס' זכאות לדמי מחלה בעד  חודש 

   ימים   30.22:               9/2021תק' זכאות לדמי מחלה בתום חודש    

 .בתשובה 
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יֶנָנהכשהיא  ,  1/2/2013-לעבודה ב  , התקבלה3/1/1993סיגי, ילידת   .38שאלה מספר   י  מבוטחת  אֵּ   בביטוח ֶפְנְסיֹונ 
)נוסח משולב( לפנסיה חֹוָבה  הועל מעסיקיה  . עלכלשהו ַהְרָחָבה  ַצו  . כמתחייב,  חלות הֹוָראֹות 

השיעורים   ולפי  האמור  ההרחבה  צו  הוראות  לפי  מקיפה,  לפנסיה  עבורה  הפריש  המעסיק 
בו,  6המפורטים בס'   ולביצוע ההפרשות.)ד(  פנסיוני  זכאית לביטוח  השכר   מהיום שבו היתה 

₪    9,200עמד על  לעבודתה    ההאחרונ  שבשנהששולם לה,    היסודֶשבּוַטח בקרן הפנסיה היה שכר  
היסוד,   שכר  ַעל  נֹוָסף  הנסיעה  בחודש.  בהוצאות  השתתפות  חודש,  בכל  המעסיק,  לה  שילם 

 . פריש המעסיק לקרן הפנסיהאות הנסיעה לא ההשתתפותו זו בהוצבגין  לעבודה וממנה.

הסתיימו יחסי העבודה בינה    31/10/2021-בכל שנות עבודתה הועסקה סיגי במשרה מלאה. ב
פיטוריה. עם  המעסיק,  בממוצע    לבין  הנסיעה  בהוצאות  המעסיק  החודשים    12-השתתפות 

  , בקרן הפנסיה  הפיצוייםב  במרכי  (כולל רווחים)  הסכום שנצבר₪.    155היה  ֶשָקְדמּו לפיטורים  
 ₪.  52,832  -במועד הפיטורים 

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

 ₪ 26,312 .א 
 ₪ 27,668 .ב
 ₪ 23,552 .ג
 ₪ 25,852 .ד

 פתרון  

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

 . צו הרחבה )נוסח משולב( לפנסיה חובה

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 

. לפיכך, היא לא  סיגי  אינה "שכר עבודה רגיל" של  בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה  המעסיק  השתתפות
 . מובאת בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים

י סעיף   ַאַחר ֶשהתקבלה לעבודה הצדדים  על  חלש,  חובה  לפנסיה(  משולב  נוסח)  הרחבה)ה( לצו  6ְלפ  , מֵּ
מבוטחת   איננה  סיגיכשהיא  פנסיוני,  ַצו    זכאית  בביטוח  י  פ  ַעל  ההפרשות  ולביצוע  י  הֶפְנְסיֹונ  לביטוח 

 . 1/8/2013- , כלומר, בחודשים מתחילת העבודה 6מיד בתום , ֶזהַהְרָחָבה 

 שנים(.  20מלאו לה  1/2/2013-, מועד תחילת ההפרשות, חל על סיגי צו ההרחבה האמור )ב1/8/2013-ב

ה  לפי בשיעורים המפורטים בטבלה   האמור,  הרחבהצו  פיטורים  לפיצויי  זה  צו  לפי  תשלומי המעביד 
ְמקֹום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף    לצו ד'  6שבסעיף   לחוק   14)בטור "פיצויי פיטורים"( ָיבֹואּו ב 

 . פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה 

 (. שכר מופטר)להלן:  ₪ בחודש 9,200 - חשבוטשכר ה

  ת זכאיהיא    לפיכך,.  ( ופוטרה31/10/2021עד    1/2/2013-משנים ברציפות )  8.75  האצל מעסיק  העבד  סיגי
 ם. לקבל פיצויי פיטורי

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

 במקום תשלום % פיצויים 
 % פיצויים שיש להשלים 

 לפיצויים  החל ביום... ואילך
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% 

 (: סכומים מקורבים ומעוגליםהחישוב )
                             ,  בהם  לא1/2/2013-חודשים  ראשונים,  מ  6בעד   . 1

 9,200×    חודשים      6 /  12    ×      ₪100% = 4,600.00 ............. שולמו כספים לקרן הפנסיה, יש להשלים  
                             שולמו כספים ,  בהם 1/8/2013-חודשים, מ  5בעד   . 2

 9,200×  חודשים       5  /  12    ×         ₪40% = 1,533.33 ..... המופטר, יש להשלים לקרן הפנסיה בגין השכר  
                             שולמו כספים  ,  בהם1/1/2014- חודשים, מ 94בעד  . 3

 9,200×  חודשים       94  /  12    ×        28%= ₪ 67.178,20 ..... לקרן הפנסיה בגין השכר המופטר, יש להשלים  
    ₪ 312.00,26 ........ ( מקורב ומעוגל)  המעסיק להשלים לסיגיסה"כ על 

 

 .אתשובה 
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 ביטוח לאומי 
  
 
 
 

ים הבאים:  ,31/5/2021-, שפרשה מעבודתה ב37-סיגי, בת ה  של 5/2021תלוש  .39שאלה מספר   ַהְסכּומ   הּוְרַכב מֵּ

 ₪ 17,638 ..................................................................................... משכורת חודש  .1
 ₪ 1,831 ............................ עד תאריך הפרישה  שלא נוצלופדיון ימי מחלה צבורים  .2
 ₪ 3,820 ..................................................................................... שווי רכב צמוד  .3
י וחפיצוי עבור   .4 ְסַתְגלּות דשֵּ  ₪  9,765 ..............תאריך הפרישה  ֶשְלַאַחר, בעד תקופה ה 

  335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף  שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח )   סיגי מהו שכרה של  
 ?( בחודש זההביטוח הלאומילחוק 

 ₪ 23,289 .א 
 ₪  31,223 .ב

 ₪ 21,458 .ג
 ₪  33,054 .ד

 פתרון  

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

 . 2תק'  - תקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

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

 ()א( לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא: 2) 2לפי סעיף 
השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו  "

ְלַרבֹות תשלומים ְבֶשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת לעובד לכיסוי הוצאותיו,  
ט תשלומים ָכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש  ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמעֵּ

ין בשווה כסף,    -ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל   ין שניתנו בכסף ּובֵּ בֵּ
 ין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; " בֵּ 

עד תאריך הפרישה    שלא נוצלופדיון ימי מחלה צבורים  לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי,  
 מדמי ביטוח. ים, פטורתאריך הפרישה ֶשְלַאַחר, בעד תקופה ִהְסַתְגלּות דֵשיוחופיצוי עבור 

בתלוש  שאר   שנכללו  ס'    סיגישל    5/2021הסכומים  לפי  הכנסה  לפקודה2) 2מהווים  ואינם    ( 
   .פטורים מדמי ביטוח

 משכורת חודש  17,638+  שווי רכב 3,820=  ₪ 21,458

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

 ". האמור בלוח י"א

הסכום  "  -לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש  
 8,804  × ₪5 =  44,020   ". 5הבסיסי, כפול 

 (: השכר החייב בדמי ביטוח) 5/2021בחודש שכרה של סיגי שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

ית לענין ד.ב. 44,020;  21,458= )   ₪ 21,458  min( ההכנסה ְמַרב 

 .גתשובה 
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 .40שאלה מספר  

 

כי היא    ולעבודה, הודיעה ל. עם קבלתה  היחיד  לעבוד אצל מעסיקה   סיגי התחילה    7/2/2021-ב
 ילדיה, לפי חוק הביטוח הלאומי.   ₪3, בעד  536מקבלת בכל חודש קצבת ילדים בסך 

 ,הל  המשולמתהאמורה,    קצבת הילדיםאת    רואיםהאם, לעניין תשלום דמי ביטוח לאומי,  
ִאיכהכנסה? )  ם( בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהּבָּ

שכן .א  מאחר  בסעיף  "הכנסה"  ,  הילדים ,  לפקודה   2כמשמעותה  קצבת  את  כוללת 
 המשולמת לעובד לפי חוק הביטוח הלאומי. 

חמש פעמים השכר הממוצע לא עולה על ,  אצל מעסיקה יגובלבד שהכנסתה של סי  ,לא .ב
 לחוק הביטוח הלאומי. )ב(2כמשמעותו בסעיף  

בשיעור הקבוע בטור ד'  דמי ביטוח  במקור  כן. מקצבת הילדים מנכה המוסד לביטוח   .ג
 .בחוק הביטוח הלאומי בלוח י'

לענין פקודת מס הכנסה או לענין קביעת תשלומי חובה הכנסה    לא נחשבתזו  קצבה    .לא .ד
 או היטלים אחרים.  

 פתרון   

 . 73פרק ד', סימן ב': קצבת ילדים, ס'  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

י ס'   לא תיחשב כהכנסה לענין    68קצבת ילדים כאמור בסעיף  לחוק הביטוח הלאומי, "  73ְלפ 
 ". או היטלים אחריםפקודת מס הכנסה או לענין קביעת תשלומי חובה 

 

 .דתשובה 
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ים, הוא בעל  68-נבו, בן ה .41שאלה מספר   יָטה ְבֶחְבַרת ְמַעט    ֵאינֹו  כמנכ"ל. נבו  ָבה( ומשמש  מעסיקתו היחידה)  ְשל 
משכר יסוד בסך    הּוְרַכבשלו    6/2021  תלושמקבל קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח לאומי.  

 . ₪ ₪7,670 ושווי רכב צמוד בסך  37,310

, על ידי  מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
 ?  (סכום מעוגלנבו )  של 6/2021, ְּבִגין שכר מעסיקתו

 ₪ 6,735 .א 
 ₪  6,896 .ב

 ₪ 5,611 .ג
  ₪ 6,758 .ד

 פתרון  

 לוח י"א.   דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -הביטוח הלאומי חוק  סעיפים רלוונטיים

 . 15,  14ס'  -חוק ביטוח בריאות ממלכתי  

 תקנות ביטוח בריאות ממלכתי )שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות(. 

 טבלאות הביטוח הלאומי. 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

(, שאינו מקבל קצבת אזרח ותיק מהמוסד לביטוח  שנה  70ולא מלאו לו  שנים )  68כגבר שמלאו לו  
הביטוח:   דמי  תשלום  לעניין  הבא,  העובדים  סוג  על  נמנה  נבו  "גיל    אישהלאומי,  בין  וגבר 

 . "בעלי שליטה"  -אזרח ותיק מהמוסד גיל הזכאות" שאינם מקבלים קצבת  לבין "הפרישה" 

          -של נבו  6/2021סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש  
 שכר יסוד  37,310+ שווי רכב   ₪7,670 =  44,980

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

 האמור בלוח י"א". 

"הסכום    -רבית לעניין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש  לפי האמור בלוח י"א, ההכנסה המ
 8,804 × ₪5 =  44,020     ".5הבסיסי, כפול 

 (: השכר החייב בדמי ביטוח) 6/2021שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש   נבושל  ושכר

ית לענין ד.ב. 002,44;  ₪980,44 = )  020,44  min( ההכנסה ְמַרב 

ין שכר סך כל   : נבושל   6/2021דמי הביטוח ְבג 

ית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת   6,331×  6.61% = ₪  418.48   הכנסה ְמַרב 

 ( השכר החייב בדמי ביטוח   020,44 -  ד.ב. בשיעור המופחת   331,6× )  %16.76=   ₪ 6,316.68 

 6,735.16 ₪ 
 

ין שכר   ְבג  סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, 
 ₪  6,735 :(סכום מעוגלנבו )של   2021/6

 

 .אתשובה 
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ב  36, בתום  9/2/2021-נבו השתחרר מצה"ל ב .42שאלה מספר   התחיל לעבוד    14/3/2021-חודשי שירות חובה. 
ְרסּוםבבית מלאכה לעבודות מתכת. הוא הועסק    42במשרה מלאה )  (,עבודות מתכת)  ְבָחָרטּות ְוכ 

יצוין  ימי עבודה. לעבודה זו נשלח על ידי לשכת התעסוקה )  5בן  מלא  שבוע עבודה    ,(שעות בשבוע
לפי דו"ח הנוכחות שלו, הוא עבד ברציפות ולא נעדר מעבודתו, אף לא (.  שנבו לא קיבל דמי אבטלה

 ימי עבודה.   157עבד בפועל  31/10/2021יום אחד. עד 

תקנות הביטוח הלאומי )מענק למובטל ( ופרק ביטוח אבטלה)האם, לפי חוק הביטוח הלאומי  
עבודה ִנְדֶרֶשת?  לחייל משוחרר ב  מלא  להיות זכאי למענק  , נבו עשוי(שעובד בעבודה מועדפת

 )בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים(

יות עבוד  .לא .א  ְקצֹוע  ְרסּום, כְ תֹו מ  יָנן מזכות, ָחָרטּות ְוכ   במענק האמור.  אֵּ

 . לחייל משוחרר בעבודה נדרשת מלא  עשוי להיות זכאי למענק  הואכן.  .ב
 נדרשת, הוא זכאי למענק חלקי בלבד. ימים לפחות בעבודה  183לא. מאחר שלא עבד  .ג

 אבל אך ורק לאחר שישלים שתי שנות עבודה מיום השחרור, בעבודה נדרשת. כן,  .ד

 פתרון  

 אבטלה, לוח ח'.  ביטוח -ז'  חוק הביטוח הלאומי: פרק סעיפים רלוונטיים

 תקנות הביטוח הלאומי )מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת( 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ב

 

 

 

 

 תנאים:  3על מנת להיות זכאי למענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת, על נבו למלא 

: עליו לעבוד בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק. לפי נתוני  סוג העבודה .1
נחשבת עבודה נדרשת עבודה בחרטות וכרסום בבית מלאכה  השאלה, נבו עמד בתנאי זה.  

 בלוח ח' בחוק הביטוח הלאומי[.  )ב((1)ו]פרט 

מזערית .2 עבודה  בתוך  תקופת  הנדרשת,  בעבודה  מלאים  חודשים  שישה  לעבוד  נבו  על   :
שנתיים מיום השחרור משירות סדיר. העבודה צריכה להיות במשרה מלאה )כנהוג במקום  

 ימי עבודה לפחות.    150העבודה(. עליו להשלים בעבודה הנדרשת  

ת, משישה חודשים מלאים בעבודה הנדרשא פחות  מילא את התנאי השני. הוא עבד לנבו  
י דו"חות הנוכחות  ולפהוא עבד במשרה מלאה,    .בתוך שנתיים מיום השחרור משירות סדיר

 . ימי עבודה 157עבד בפועל 

)ג( לתקנות הביטוח הלאומי )מענק למובטל שעובד בעבודה מועדפת( 5פי תקנה  יתרה מזו, ל 
לענין  ימים בשבוע, יראו    5"עבד אדם שבוע עבודה מלא במקום עבודה שנהוג בו לעבוד    -

עבד   כאילו  במענק  המזכה  העבודה  תקופת  שבוע  6חישוב  באותו  מאחר  ".  ימים  כלומר, 
)ג(  5את נבו, לפי תקנה    רואיםימי עבודה,    5בן    המלא בבית המלאכה היה עבודה  הששבוע  

ימים,   150-כלומר, גם אם היה עובד בפועל פחות מימים באותו שבוע.   6שלעיל, כאילו עבד  
 הימים הנדרשים.   150את הוספת יום אחד לשבוע עבודה תניב  היה צורך לבדוק אם 

: מאחר שנבו התחיל לעבוד בעבודה הנדרשת לראשונה בתוך השנה  זכאות לדמי אבטלה .3
הראשונה שלאחר שחרורו משירות החובה המלא, הוא אינו נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה  

שנ) לאחר שחלפה  הנדרשת  בעבודה  לראשונה  לעבוד  היה מתחיל  עליו  אם  היה  שחרורו,  מיום  ה 
 (.להיות זכאי לדמי אבטלה ביום בו התחיל לעבוד בעבודה הנדרשת

 . נבו עשוי להיות זכאי למענק לחייל משוחרר בעבודה נדרשת - לסיכום 

 

 .בתשובה 
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 .43שאלה מספר  

 

אצל מעסיקה העיקרי    9/2021מעסיקים. שכר    2, עובדת כשכירה באופן קבוע אצל  46סיגי, בת  
 ₪.  22,380( על ₪9/2021. אצל מעסיקה המשני עמד שכר אותו חודש ) 27,532עמד על  

ה ֵתאּום דמי ביטוח  לאאם   , מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו ַנֲעשָּ
 ?  9/2021, ְּבִגין שכר  מעסיקה המשנילמוסד לביטוח לאומי על ידי 

 ₪  4,386.48 .א 

 ₪   3,423.03 .ב
 ₪    3,591.94 .ג

 ₪ 4,130.07 .ד

 פתרון  

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

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

 טבלאות הביטוח הלאומי. 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ד

 

 

 

 

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

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

ביטוח  סיגי לא מסרה למעסיק המשני אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי  
א לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום  3בידי מעסיקה זה. לפיכך, לא חלות לגביה הוראות תקנה  

י לנכות מסיגי   ְשנ  וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים(. על המעסיק ַהמ 
 השכר הממוצע.   60%דמי ביטוח בשיעור מלא גם מחלק שכרה, שאינו עולה על 

 נכים את חלקו של העובד:משכרו של העובד מ

י ביטוח:  ְדמֵּ ית לענין ד.ב.  44,020;  ₪22,380 = )   22,380              שכר חייב ב   min(  הכנסה ְמַרב 

סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות אשר ְינּוֶכה משכרה של סיגי בחודש זה אצל  
י )ללא תיאום דמי ביטוח(:          ְשנ   380,22×    ד.ב. בשיעור המלא  %12=  ₪  685.60,2המעסיק ַהמ 

ס' י  היה  342  ְלפ  עובדו;  ְבַעד  ביטוח  דמי  בתשלום  חייב  "המעביד  הלאומי,  הביטוח  לחוק  )ב( 
ילּו הוא בלבד היה   המבוטח עובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח ְכא 

 מעבידו..." 

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

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

י, לעניין חלק המעסיק:   ְשנ  י ביטוח אצל המעסיק ַהמ  ְדמֵּ  השכר החייב ב 

ית לתשלום ד.ב.הכ   44,020;   ₪22,380 = )  22,380     min( נסה ְמַרב 

י: דמי ביטוח )חלק מעסיק( שישלם  ְשנ   המעסיק ַהמ 

 ,3316×   ד.ב. בשיעור מופחת  %3.55( +  380,22 - ,3316× )   ד.ב. בשיעור מלא  %7.60=  ₪ 1,444.47
 

ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי   סך כל דמי הביטוח הלאומי 
 685.60,2+    1,444.47=    ₪  130.07,4של סיגי:                    9/2021מעסיקה המשני, ְּבִגין שכר  

 .דתשובה 
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,  ימים רצופים  30, היתה בשמירת הריון  ברציפות  שנים   7, העובדת אצל מעסיקה היחיד זה  סיגי .44שאלה מספר  
 בעד אותה תקופה.  מהמוסד לביטוח לאומי גמלה לשמירת הריון, וקיבלה 3/2021בחודש 

אישור    1/10/2021-ב נשים מומחה  קיבלה  ְלצֹוֶרך    שּוב  כי מרופא  עבודתה,  יק את  ְלַהְפס  ָעֶליָה 
יַרת אֹו ָריֹון, ְלֶמֶשך תֹוְשמ   .   1/10/2021-, החל בימים רצופים 19 של נֹוֶסֶפתתקופה   הֵּ

 :1/10/2021-הכנסתה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד שישה החודשים שקדמו ל 
 9/2021 8/2021 7/2021 6/2021 5/2021 4/2021 חודש  
 ₪  8,546 ₪  8,623 ₪  8,697 ₪  8,937 ₪  8,689 ₪  8,912 שכר 

₪   1,344      הפרשי שכר  
 6/2021בעד 

החודשי הרגיל,    ה, ְבנֹוָסף לשכרסיקהממע   הקיבל סיגי    9/2021בתלוש    שצוין בטבלה שלעיל,   כמו
י לקבל גימלה מהמוסד    מעדיפה, סיגי  למען הסר ספק  ].  6/2021, בעד חודש  ₪  1,344בסך  רגיל  שכר    ֶהְפְרשֵּ

ר  מכל גוף  תשלום. כמו כן, היא לא זכאית למחלה ולקבל את תמורתם ממעסיקה  ימי לביטוח לאומי ולא לנצל ַאחֵּ
 [. בשמירת הריון  תההתקופה שבה הי  בעד

יחושב על פי חוק הביטוח הלאומי, בעד התקופה הנוספת  מהו סכום הגמלה לשמירת הריון ש
 ? 10/2021-הימים(, ב  19של שמירת ההריון )בת 

 ₪ 5,461 .א 
 ₪ 0 .ב
 ₪ 5,646 .ג
 ₪  5,673 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

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

 . "לים, תנאים ומבחנים שקבע השר, והכל לפי אישורים רפואיים, כלהיתה בשמירת הריון 

ב  הראשונה  ת ההריוןתקופת שמיר סיגי,  פחת  ,3/2021-של  רצופים  30-מ  הלא  . תקופת שמירת  ימים 
זכאית לגמלה  , היתה תקופה נוספת על התקופה הראשונה. לפיכך, היא  10/2021- הימים, ב  19ההריון בת  

   .לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי בעד תקופה נוספת זו 

י תקנה   "הפרשים ייראו כשכרו    -לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(    4ְלפ 
 ה₪ שקיבל  1,344בסך    ההפרשים,  לפיכך  החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו".

 . 6/2021בעד חודש  סיגיהרגיל של  הייראו כשכר ,9/2021בתלוש 

שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום יהיה בסכום הנמוך מבין    -לחוק הביטוח הלאומי    54וס'    60לפי ס'  
 : (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

 ₪.  297.17לכל יום, כלומר  30- ₪( מחולק ב 8,915לחישוב קצבאות לחודש ) 1סכום בסיסי  ( 2)

  שיעור הקצבה לשמירת הריון ליום: 

 8,546 + 8,623+  ₪8,697 =  25,866:  1/10/2021-רבע השנה שקדם לעד של סיגי ב הכנסתה

 25,866/  90=  ₪ 287.40  :  90-ב ההאמור ההכנסהחלוקת 

  :  1/10/2021-ל מושקד החודשים 6בעד של סיגי  הכנסתה

53,748 = ₪8,912  +8,689 + 1,344 + 8,937  +8,697  +8,623  + 8,546 

 53,748/   180= ₪  298.60  :  180-ב ההאמור ההכנסהחלוקת 

 max(    287.40;    298.60= )    ₪  298.60  הגבוה מבין השניים: 

 min( [  הסכום הבסיסי 8,915/   30=  297.17; )   298.60= ]  ₪  297.17  ...ולא יותר מהשיעור המרבי:  

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

 ₪  297.17×  ימי שמירת הריון 19=  ₪ 5,646.23

 .גתשובה 
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 שלו כלל את התשלומים הבאים: 9/2021תלוש אצל מעסיקו.  2/5/2021-התחיל לעבוד בנבו  .45שאלה מספר  
  ₪  16,348 ...............................................................................................שכר יסוד  ✓
 ₪ 2,679 .................................................... ( הכיפורים וסוכותראש השנה, יום ) דמי חגים ✓
 ₪ 750 ............................................................................... החזקת רכב חודשית  ✓
 ₪ 1,325 ... (תשלום שנתי ששילם המעסיק בעד ביטוח רכבו הפרטי של נבושווי ביטוח רכב ) ✓

של   הכנסתו  ביטוח  נבו  מהי  דמי  סעיף  לענין  מהוראות  הוראה  לפי    לחוק  335המשתלמים 
 ?  9/2021בעד חודש  (גמלאות הביטוח הלאומיְלִעְנַין  הכנסה)

 ₪  19,887 .א 
 ₪  21,102 .ב

 ₪ 20,042 .ג
 ₪  10,108 .ד

 פתרון  

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

 הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 ג

 

 

 

 

י תקנה   לתקנות הביטוח הלאומי )תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח(, "תשלום נוסף" הוא "שכר   1ְלפ 
נו כבונוס או כמענק השתתפות ברווחי  הניתן לעובד ְבנֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, ְלַרבֹות תשלומים שנית

ט הפרשים".   המעביד וְלַמעֵּ

 , הוא "תשלום נוסף". (תשלום שנתי ששילם המעסיק בעד ביטוח רכבו הפרטי של נבו)שווי ביטוח רכב , "לפיכך
י תקנה  ְנַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה:  5ְלפ   לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלע 

או יותר או יותר משכר המינימום כהגדרתו בחוק שכר מינימום )להלן שכר   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 

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

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

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

 משכר המינימום. 25.00%הוא  9/2021-שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל נבו ב

 (25.00%  =5,300  /1,325  ) 

ְנַין תשלום דמי   25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" אינו נמוך מ משכר המינימום, יחולו עליו, ְלע 
 . ( שלעיל1)5ביטוח, הוראות תקנה 

עבד אצל מעסיקו פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולם "התשלום הנוסף". לפיכך,   נבו
)להלן    נבו"התשלום הנוסף" יחולק במספר החודשים שבהם   חודשי העבודה    -עבד אצל אותו מעביד 

כל אחד ְבַעד  הרגיל  החודשי  לשכר  יצורף  האמורה  המתקבל מהחלוקה  והסכום  מחודשי   הקודמים(, 
 . העבודה הקודמים

 יסוד שכר    16,348+דמי חגים  2,679+החזקת רכב  ₪750 =   19,777  -שכר החודש שבו שולם  "התשלום הנוסף"  

 החודש שבו שולם "התשלום הנוסף" שכר  19,777+ ( תשלום נוסף 325,1/  חודשי העבודה הקודמים 5) =  ₪ 042,20

 335"לענין דמי ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף    -)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 ]  44,020  -(  ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א )
 [.₪5(, כפול  8,804הבסיסי" )לפי "הסכום 

ית לענין דמי ביטוח   002,44  2021/9-הכנסתו של נבו לענין תשלום דמי ביטוח ב ₪ 042,20<  הכנסה ְמַרב 

)הכנסה    לחוק   335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף  הכנסתו של נבו לענין דמי ביטוח  
 .₪ 042,20 -   2021/9ְלִעְנַין גמלאות הביטוח הלאומי( בעד חודש  

 .גתשובה 
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ת  ,  1/10/2021-. בחצי שנהזה  היחיד    ועובד כשכיר אצל מעסיק   ,40-, בן הנבו שירד במדרגות  ְבעֵּ
האמורה    עקב התאונה .  ְוֶנְחָבלנפל  אחת המדרגות תחת רגליו והוא    ְלֶפַתעעץ בחצר ביתו, נשברה  

ְפקּוד ְבֶמֶשך    וָאַבד ל(,  הראשונה מזה שנים רבות) ימים ְבנֹוָסף על יום התאונה. בכל אותם    11כֹוֶשר ַהת 
, לא היה מסוגל לעבודה כלשהי ולא עסק למעשה בעבודה  שבירושלים  ו לבית  רתוקימים היה  

יר כ  י ַהַזָכאּות לדמי תאונה.   וב   כלשהי. המוסד לביטוח לאומי ה  ְתָנאֵּ י שעומד ב  הכנסתו של    ְכמ 
 (: הכנסתו היחידה) 1/10/2021-ל חודשים שקדמו נבו, שממנה מגיעים דמי ביטוח, ב

 3-למען הסר ספק, נבו קיבל שכר מלא ב  9/2021 8/2021 7/2021 חודש 
  ₪  6,987 ₪  7,164 ₪  7,089 הכנסה  החודשים שקדמו לתאונה 

הכושר -(, בעד תקופת אי לרבות המעסיקאם נבו לא זכאי לכל תשלום שהוא, מכל גורם שהוא )
 א זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי? והתאונה אותו המהו סכום דמי  האמורה,

 ₪  1,593 .א 
 ₪  2,124 .ב

 ₪ 2,596 .ג
  ₪ 1,947 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

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

 ימים לפחות בנוסף ליום התאונה".  12כן אבד לו כושר התפקוד כאמור 

ַאַחר שאבד לנבו כושר התפקוד במשך פחות מ דמי תאונה    וימים שלאחר יום התאונה, לא ישולמו ל  12-מֵּ
 ְבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה.

ימים רצופים החל ביום    90שלא תעלה על  "דמי תאונה ישולמו בעד תקופה    -לחוק האמור    152לפי ס'  
 ימים".  90-שלאחר יום התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ

 11 - 2=  9                        ימים. 9קבל דמי תאונה ְבַעד יכלומר, נבו 

 - לחוק, דמי תאונה ליום הם  154לפי ס' 

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

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

 מהסכום הבסיסי. " 25%-סכום השווה ל  -( אינה חלה עליו  1לגבי מבוטח שפסקה ) ( 2)

 -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

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

   -לענין סעיף זה, "הכנסה"  )ב(

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

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

 בי הקבוע לתשלום דמי ביטוח.  "אילולא הסכום המר

 (  6,987+  7,164+  7,089/ )  ₪90 =  236 שכר העבודה הרגיל של נבו:  
)א( לחוק, דמי פגיעה ליום הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, אך לא יותר  97לפי ס'  

 . 30-, כשהוא מחולק ב5כפול  1מסכום השווה לסכום בסיסי  75%-מ

 236×  ₪75% =  177 ום:    דמי התאונה לי 

 נוודא שדמי התאונה אינם פחותים מהסכום המזערי ואינם עולים על התקרה: 

 ( 8,915×  5×  75%/  30 ) תקרה    1,114.38>  ₪ 177( >  8,915×  25%/  30 ) 1/2021-מינימום ב₪   74.29

 ימים  9×  דמי תאונה ליום  177=   ₪ 593,1                        סה"כ דמי התאונה להם זכאי נבו: 

 .אתשובה 
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ים  ְכֶחְבַרת בחברה המוגדרת  כשכירה    , עובדת פקידת הקבלה  , 19- סיגי, בת הזה חצי שנה ש  .ְמַעט 

ב חוק הביטוח הלאומי, היא מבוטחת  לפי  זכויטוביפרק  האם,  ַחְדלּות    ֲהִליֵכיּבַ   םעובדי  ותח 
עֹוןיפֵ   ( בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים? )רָּ

 . בהליכי חדלות פירעוןכן, סיגי מבוטחת בפרק ביטוח זכויות עובדים  .א

ְפַאתלא.  .ב  .  בהליכי חדלות פירעוןבפרק ביטוח זכויות עובדים  תלא מבוטחסיגי   גילה, מ 

בעדה  ובלבד    ,כן .ג ביטוח  ששולמו  עובדים  דמי  פירעוןזכויות  חדלות  בבהליכי   , -12  
 לפתיחת הליכי חדלות הפירעון נגד חברת המעטים. החודשים בתכוף    18תוך  מחודשים  

 לא. פרק ביטוח זה לא חל על עובדים המועסקים בחברות המוגדרות כ"חברת מעטים".  .ד
 פתרון  

 . פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלוונטיים

 )א(.75ב, 6ס'   -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 היא אינה בעלת שליטה בחברה.  .בחברה המוגדרת כ"חברת מעטים"שכירה כסיגי עובדת 

חלות    ביטוח זכויות עובדים בהליכי חדלות פירעון לחוק מגדיר, לגבי מי שהוראות פרק    180ס'  
 עליו, מי הוא המבוטח בפרק זה:

 .מי שמבוטח או היה מבוטח כעובד לפי פרק ה' -"עובד"   - בפרק זה  "  

 .  " לרבות מי שהיה מעבידו -"מעביד של עובד"   

 ". המבוטחים לפי פרק זה הם עובד וקופת גמל"  -לחוק   181לפי ס'  

 .  ביטוח נפגעי עבודה)א( לחוק מגדיר מי הם המבוטחים לפי פרק ה', הוא פרק 75ס' 

שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה, סוהר    מו סיגי )שאינו" כעובד( נקבע כי "1)א()75בסעיף קטן  
בתי הסוהר   שירות  בחוק  בסעיף    וא כמשמעותו  שירותי הבטחון כמשמעותו  לחוק  63עובד  א 

 (, מבוטח לפי פרק ביטוח זה. שירות המדינה

בפרק ביטוח זכויות עובדים    תמבוטח סיגימכל האמור לעיל נובע כי לפי חוק הביטוח הלאומי,  
 .ת פירעוןבהליכי חדלו

 

 .אתשובה 
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בהתייצבות  יומי )-יצא לשירות מילואים חצי  1/9/2021-שנים. ב  9נבו עובד כשכיר אצל מעסיקו זה   .48שאלה מספר  
 (.מקום השירות וממנו ל אכולל נסיעה ונמשך חמש וחצי שעות )  16:45(, שהתחיל בשעה אחת

ל שירות המילואים:  1-החודשים שקדמו ל  6- ב ושכרלהלן פרטי   חֵּ  בחודש שבו הֵּ

 8/2021 7/2021 6/2021 5/2021 4/2021 3/2021 חודש 
 22 18 19 20 18     21 ימי עבודה 

 ₪  22,327 ₪  21,964 ₪  22,039 ₪  21,286 ₪  21,837 ₪  21,729 שכר חודשי רגיל 
    ₪    1,308   מענק שנתי 

 שירות מילואים חצי יומי זה? בעד המוסד לביטוח לאומי  שישלם  תגמול המילואים ךמהו ס

 ₪ 372 .א 
 ₪  521 .ב

 ₪ 744 .ג
 ₪     369 .ד

 פתרון  

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

 הסבר הפתרון
 12/2022מועד 

 2021 -שנת המס 

 

 א

 

 

 

 

 : חישוב הזכות לתגמול מילואים 
 -רק זהבפלחוק הביטוח הלאומי,  270לפי ס' 

ושמשכו, לרבות זמני נסיעה אל   16:00שירות מילואים שתחילתו לאחר השעה  -יומי"  -שירות חצי "
לכללים   בהתאם  אחת,  בהתייצבות  היום,  באותו  שעות  שש  על  עולה  אינו  וממנו,  השירות  מקום 

 ; 1955-ולהוראות שייקבעו בפקודות הצבא, כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו
לשירות יצא  נבו  השאלה,  נתוני  חצימילואי  לפי  אחת(- ם  )בהתייצבות  בשעה,  יומי    16:45  שהתחיל 

 שעות )כולל נסיעה אל מקום השירות וממנו(.וחצי ונמשך חמש 
 : חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

יהיה  ימים. לפיכך,    60- כלומר, פחות מ(,  22+18+19ימים )  59, נבו עבד  1/9/2021-ברבע השנה שקדם ל
, מתוך ששת החודשים שקדמו  והרגיל סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמ  ושכר עבודת

ל שירות המילואים 1-ל חֵּ  . בחודש שבו הֵּ
 (8,804×  ₪68% =  5,987מהסכום הבסיסי.      )  68%-סכום ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, לא יפחת מ

 . ₪ 1,308בסך  תשלום נוסףהחודשי הרגיל,  ו, ְבנֹוָסף לשכרממעסיקוקיבל נבו  5/2021-ב
 1,308/    שכר המינימום  5,300=    24.68%      משכר המינימום.  24.68%שיעורו של "התשלום הנוסף" הוא  

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

 . שבו שולם, 5/2021 יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש
 8/2021 7/2021 6/2021 5/2021 4/2021 3/2021 חודש   

 ₪  22,327 ₪  21,964 ₪  22,039 ₪  21,286 ₪  21,837 ₪  21,729 שכר חודשי רגיל 
    ₪  1,308   תשלום נוסף

 ₪  22,327 ₪  21,964 ₪  22,039 ₪  22,594 ₪  21,837 ₪  21,729 הכנסה בעד חודש
בחודש   1- , מתוך ששת החודשים שקדמו לובעד שלושת החודשים שבחר לעצמ  תו של נבוסכום הכנס 

ל שירות המילואים  חֵּ  : שבו הֵּ
960,66  ( = ₪875,9   ;594,22   )max  ( +875,9   ;039,22   )max  ( +875,9  ;327,22   )max 

בחוק הביטוח   272, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של נבו, לענין סעיף  90-נחלק את סכום ההכנסה ב
 960,66/  90=  ₪ 744           הלאומי:       

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

 שכר העבודה הרגיל. 
מ"הסכום הבסיסי לחודש",   68%)ב( לחוק, לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערי )272לפי ס'  

-, כשהוא מחולק ב5הסכום הבסיסי כפול  )  ( ולא יעלה על התגמול המרבי₪ 199.57מחולק בשלושים, כלומר  
 (.₪ 1,467.33, כלומר 30

 max[  min(  שכר רגיל 00744.;   תג' מרבי 33.71,46; )   תג' מזערי 75.919 ₪ = ] 00744.:          התגמול ליום
 ". 272, יהיה מחצית השיעור האמור בסעיף  יומי-שירות חצישיעור התגמול למי ששירת  "  -)ב(  271לפי ס'  

 . ₪ 372 -יומי - החציהתגמול שלו זכאי נבו בעד שירות המילואים תוצאה: 
 תגמול ליום  744×  ₪0.5 =  372

 .אתשובה 
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ו  ,28בת  עובדת נשואה  ,  סיגי .49שאלה מספר   לימודי תואר שני בהנדסת כימיה  התחילה    1/12/2020-ב סיימה 
  31/8/2021- בחודשים, עד ש 9  ציפות. היא עבדה אצלו ברהראשון אצל מעסיקה כשכירה לעבוד
, לפיו היא בהריון, בחודש  מומחה למחלות נשים ולידהמרופא    אישור רפואי בכתב  ולמסרה  

ים מקום ביצוע העבודה  ואצלו  שלה    סוג העבודה השלישי, ו בהיריון,    ֱהיֹוָתהאותה בשל    ְמַסְכנ 
ים ירופא מ חוות דעת רפואית דומהלאישור האמור צירפה גם  .את עּוָבָרה גם ּוְמַסְכנ   . ַתֲעסּוָקת 

 מהעבודה בתקופת ההיריון  , האם היעדרותההמעסיקלא נמצאה לה עבודה חלופית על ידי  אם  
 ? , לפי חוק הביטוח הלאומייחשב "שמירת היריון"תהאמור לעיל,  ְּבֶשל ַהִמְתַחֶּיֶבת

 תקופת האכשרה המזכה אותה בשמירת היריון. לא השלימה את ש, מאחר לא .א 

נמצאה לה עבודה כשלא    , בשל האמור לעיל, בתקופת ההיריון  עבודה המ  ה היעדרות.  כן .ב
 .לפי חוק הביטוח הלאומי,  המעסיק, תיחשב "שמירת היריון"חלופית מתאימה על ידי  

כן    ,לא .ג אם  מ אלא  סובלת  היא  לעיל,  האמור  על  מההיריון בנוסף  הנובע  רפואי  מצב 
 .או את עוברה  הת והמסכן או

 . התמועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום עבוד היא  אבל אך ורק אםכן,  .ד
 פתרון  

 . סימן ה': גמלה לשמירת הריוןחוק הביטוח הלאומי,   סעיפים רלוונטיים
 . 50סעיף  ; פרק י"א -חוק הביטוח הלאומי 

 הסבר הפתרון
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 סימן ה': גמלה לשמירת הריון" 

  -בסימן זה  . 58 
עובדת או עובדת עצמאית, המבוטחת לפי פרק י"א ומתקיימות בה הוראות סעיף   -"מבוטחת"    

 ולענין זה היום הקובע הוא היום הראשון לשמירת ההריון; , 50
 : היעדרות מעבודה בתקופת ההיריון המתחייבת בשל אחד מאלה -"שמירת היריון"   

רפואי הנובע מההיריון והמסכן את האישה או את עוברה, הכל בהתאם לאישור רפואי   מצב ( 1)
 בכתב;

וע העבודה מסכנים את האישה בשל היותה סוג העבודה, מקום ביצוע העבודה או אופן ביצ ( 2)
בהיריון, או את עוברה, לפי אישור רפואי בכתב, ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה  

 "  .על ידי מעבידה
(  ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאיריםלפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ) ו"עובדת מבוטחת"  "עובד מבוטח" 

ת בית ואלמנה בת קצבה ולרבות עקרת בית ואלמנה שמשתלמת לה גמלה לפי  מבוטח לפי פרק זה, למעט עקר "  -
 ".פרק ט'

 לחוק:  50ס' 
מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת או ששילמה דמי ביטוח מהכנסתה כעובדת עצמאית   )א( "

 - דמי ביטוח(, תהיה זכאית לדמי לידה  -)בסעיף זה 
החודשים שקדמו ליום    14חודשים מתוך    10אם שולמו דמי ביטוח בעד    -שבועות    15בעד פרק זמן של   ( 1)

 דשים שקדמו ליום הקובע; החו 22חודשים מתוך  15הקובע או בעד 
החודשים שקדמו ליום    14חודשים מתוך    6אם שולמו דמי ביטוח בעד    -שבועות    8בעד פרק זמן של   ( 2)

 הקובע. 
 לענין סעיף קטן )א( יראו תקופה מהמנויות להלן, שקדמה ליום הקובע, כתקופה שבעדה שולמו דמי ביטוח: )ב(

דמי   ( 1) מיוחדים,  הסתגלות  דמי  אבטלה,  דמי  לידה,  דמי  פגיעה,  דמי  לאשה  שולמו  שבעדה  תקופה 
, תגמול לפי פרק י"ב  100%תאונה, גמלה לשמירת הריון, קצבת נכות לפי פרק ה' בשל נכות שדרגתה  

 ;  100%בשל נכות שדרגתה  1או תגמול לפי פרקים י"ג או י"ג
או תמורת חופשה שנתית באמצעות קופת גמל כמשמעותה    תקופה שבעדה שולמו לאשה דמי מחלה ( 2)

 ; 180בסעיף 
 שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום;  ( 3)
(, ובלבד שעבדה כעובדת או כעובדת עצמאית  2)ב()40תקופה שבה היתה האשה מבוטחת לפי סעיף   ( 4)

 ימים רצופים בתכוף לפני היום הקובע;   30לפחות 
ה עובדת עצמאית, ומועד תשלום דמי הביטוח בעד אותה תקופה חל לאחר  תקופה שבה היתה האש ( 5)

 היום הקובע או בחודש שבו אירעה הלידה. 
התקופות   )ג(   ייראו  שלפיהם  וכללים  תנאים  נסיבות,  לקבוע  רשאי  והרווחה,  העבודה  ועדת  באישור  השר, 

שבעדן שולמו דמי ביטוח אף    ( של סעיף קטן )ב(, כולן או מקצתן, כתקופות 3( עד )1האמורות בפסקאות )
 "  אם תקופות אלה חלו לאחר היום הקובע.

, סיגי מבוטחת לפי פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי, וכמי שעובדת אצל  28כעובדת שכירה בת  
 לחוק.  50חודשים ברציפות, מתקיימות בה הוראות סעיף   9מעסיקה זה 

לעילפיכך,   האמור  בשל  ההיריון,  בתקופת  מעבודה  עבודה היעדרותה  לה  נמצאה  כשלא  ל, 
 .לפי חוק הביטוח הלאומי", חלופית מתאימה על ידי המעסיק, תיחשב "שמירת היריון

 .בתשובה 
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  היא עובדת   13:30עד    10:30עובדת כשכירה אצל שני מעסיקים. מהשעה    ,7/9/2003, ילידת  סיגי .50שאלה מספר  
מאחר ששני מקומות העבודה לא  אצל מעסיק ב'.    16:30עד    14:15אצל מעסיק א', ומהשעה  

אל   עבודה  ביתהקרובים  ממקום  ללכת  נוהגת  היא  ְשנֵּהּוישירות    ֶאָחד,  ביום  ְלמ   .7/3/2021  ,
מקוםבדרך    כשהלכה ועקב    אצל מעסיק א' למקום עבודתה אצל מעסיק ב',  הת עבוד  ַהְמקּוֶבֶלת מ 
ְפְצָעה  נפגעה בתאונה   זו, הליכתה   ס את התאונה לרשלנות שלא ניתן    ְיצּוָין  .ְונ   מצידה של סיגי.   ְלַיחֵּ

בחר/י את המשפט הנכון )  , כתאונת עבודה?לסיגיתאונה זו, שאירעה  עשויים לראות ב  האם
 ( ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים

ובלבד   .א  לה שכן,  גרמה  מתאימה   הלעבודת   תמסוגל  השאינ   הפגיעה  לעבודה  לא   ואף 
 . בנוסף על יום הפגיעהאחרת, יום אחד או חלקו, לפחות, 

 .ביתה עבודה לה מ, או  מביתה לעבודה  הת כדי הליכשהתאונה לא אירעה תוך  מאחר    ,לא .ב
 ., כתאונת עבודהלהבתאונה זו, שאירעה עשויים לראות  ,כן .ג
 שנים.  18מאחר שטרם מלאו לה , לא .ד

 פתרון  

 . עבודהפרק ו': ביטוח נפגעי  -חוק הביטוח הלאומי  רלוונטייםסעיפים 
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י ס'      - כתאונת עבודה אף אםרואים תאונה "  -לחוק הביטוח הלאומי  80ְלפ 

לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא   אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח ( 1)
ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו  לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או  

 ;או הליכתו זו

(2) " ... 

 לחוק האמור:  81לפי ס'  

( או 5(, )4(, )1נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות )תאונה שאירעה תוך כדי   )א(  
אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה    80( של סעיף  7)

או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הכרוכה  
( פסקה  לענין  או,  מעבידו,  כלפי  המבוטח  של  חובותיו  ה1במילוי  בעיסוקו (  אמורה, 

במשלח ידו כעובד עצמאי, או אם יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו הפושעת של 
 כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות, נכות או מוות. -ידיה אי-המבוטח ולא נגרם על

לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש, לענין    80( של סעיף  1)ב(  בנסיבות האמורות בפסקה )
 ם עשה זאת המבוטח לאחת מאלה: סעיף קטן )א(, א

(   כדי ללוות ילדו לגן ילדים או למעון ילדים או למקום אחר שהשר קבע כמקום שבו  1)
 נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם;

 (   כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.2)

מקוםבדרך  כשהלכה לסיגיהתאונה אירעה  הּו ֶאָחד עבודה  ַהְמקּוֶבֶלת מ  ְשנֵּ    . ְלמ 

ס לפי נתוני השאלה, גם לא ניתן   מצידה.  רשלנותלאת התאונה ְלַיחֵּ

 ., כתאונת עבודהלהבתאונה זו, שאירעה  עשויים לראותלפיכך, 
 

 .גתשובה 
 

 


