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  2022שת המס  - 3.2023מבחן חשבי שכר בכירים 

 

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

  
  3.2023מועד  - מבחן חשבי שכר בכירים

  
  

משמעות המוחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקות הֵרֵלַווִטִיים, בהחיות ובכללי מס הכסה  .1
 .ובהחיות המוסד לביטוח לאומי, ֶאָּלא ִאם ֵּכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה

, עובדים  30שאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בי  במקרים הֵרֵלַווִטִיים, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת ב .2
 רגילים אצל ַמֲעִביַדם היחיד, שזו ָלֶהם ַהְכָָסה ְיִחיָדה והם ֵאיָם ַזָּכִאים לכל ֲהָטַבת ַמס ֲחִריָגה, ְלַמֵעט זו המּוקֵית 

   .ָלֶהם ַעל ִּפי תוי השאלה

ַהַּמְתִאיִמים בפרק מס הכסה במבחן, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה, יש ְלִהְתַחֵּׁשב בקודות זיכוי. כמו כן, במקרים   .3
 .חישוב מס הכסה הערך לבי זוג שואים הוא חישוב פרד, ֶאָּלא ִאם ֵּכן צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה

הזכויו .4 בשאלה,  ַאֶחֶרת  צּוַין  לא  מהחוקים, אם  הובעות  הִמְזָעִרּיֹות  הזכויות  הן  ולעובדות  לעובדים  ַהמּוְקֹות  ת 
מהתקות ומצווי ההרחבה הֵרֵלַווִטִיים. ְּכלֹוַמר, אם לא ְִכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה, המעביד ֵאיֹו צד להסכם ִקיּבּוִצי מיוחד 

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

   
  

 מס הכסה 
  
  
  

  .1שאלה מספר  

  

  

  הבאים:  את התשלומיםָּכַלל , חשמלאי מוסמך, טוישל   1/2022תלוש 
  ₪  11,834  ................................................................................................. משולב שכר

  ₪   1,268  ............................................כהוצאה טויהותר לביגוד שתשלום בשל רכישת 
  ₪  691  ............................................................................................  שווי ליה בארץ

  ₪  2,379  ...........  ) בחוק הביטוח הלאומי למשרתים במילואים  גמוליםתלפי פרק תגמולי מילואים (

  ? ס") בתלוש זהְלמַ  ְּברּוטֹו("שכר  מס  ַּתְׁשלּום ֶר5ֹוְלצשל טוי  ומהו שכר 
 ₪  16,172  .א  

 ₪  14,904  .ב

 ₪  12,525  .ג

  ₪  14,213  .ד

  פתרון   

  (רישא).  17),  2(2, 1ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  ).תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודה

 החיות מס הכסה.

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

ס'   והפטורים שהותרו   - "הכסה חייבת"    -לפקודה    1לפי  היכויים, הקיזוזים  הכסה לאחר 
  ממה לפי כל דין; 

)(א) לפקודת מס הכסה, "ַהְכַָסת ֲעבֹוָדה" היא: "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל  2(2לפי סעיף  
ממעב לעובד  שיתו  ְקצּוָּבה  או  ֲהָָאה  הוצאותיו, טֹוַבת  לכיסוי  לעובד  שיתו  תשלומים  ידו; 

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

ֵּבין שיתו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין    -כל  ברדיו טלפון ייד שהועמד לרשותו של העובד; וה
  שיתו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או שיתו לאחר ְלטֹוָבתֹו; " 

. כלומר, הוא לא כלל בהכסתו כהוצאה  טוי הותר ל₪,    1,268התשלום בשל רכישת ביגוד, בסך  
  לצורך תשלום מס. 

  - 1/2022לּום מס בתלוש ְלצֹוֶרA ַּתְׁש  טויהכסתו החייבת של 

   משולבשכר  834,11  +שווי ליה בארץ  691+  תגמולי מילואים 2,379 =  ₪ 904,14

      . ב תשובה 
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ְלֶרֶגל  -האחת    .מתות   3  טוי  קיבל  9/2022-ב  .2שאלה מספר   בו    מתה  העובדים ִמ   , א'גיוסו לצה"ל של   ַּוַעד 
  - השיה    ) בכל חודש.טויכולל  (  םעובדיה  ּוִמְּדֵמי ַהַּוַעד ֶׁשִהְפִריׁש₪,    85שערכה ועלותה    במפעל,

,  ַׁשי מהמעסיק   ַהְמָחַאת  -לישית  ש ₪. ה  95לרגל חג ראש השה, שערכה ועלותה    מהמעסיק  מתה
  . ב'₪, לרגל חגיגת בר המצווה של בו  115על סך 

קיבל ממעסיקו המחאת שי   6/2022-ב  . 2022בשת   קיבלטוי לא היו אלו המתות הראשוות ש
-₪, לרגל חג השבועות, וב  95  , והמחאת שי על סךג'של בו    ַהִּמיָלה  ְּבִרית₪, לרגל    115על סך  
 ₪, לרגל יום הולדתו.  65קיבל מהמעסיק מתה שערכה ועלותה  3/2022

  ?9/2022-המתות שקיבל ב, לצורך חישוב מס, בשל טוישל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר

  ₪   105  .א  
 ₪   170  .ב

 ₪   190  .ג

 ₪   255  .ד

  פתרון   

  . (רישא)   17, )2(2ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  ). 4(2תקה  -תקות מס הכסה (יכוי הוצאות מסויימות) 

  . החיות מס הכסה.יכויים) (חטיבה משפטית / 34/93מס הכסה  חוזר

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

) בכל חודש,  טויכולל  (  םעובדיה   שהפרישו  הועד , מדמי  במפעל  עד העובדיםהמתה שקיבל מו
  .טוימהווה הכסה אצל  לא

  :החוזרים על עצמםמתות לרגל אירועים 

מתה שותן מעסיק לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שה, כמו מתות לרגל  
מתות מסוג זה חשבות הכסת עבודה אצל העובד   -חגים, ימי הולדת, שי ליום האשה וכו' 

) לפקודת מס הכסה, בין שיתו בכסף ובין שיתו בשווה כסף, בין שיתו  2(2לפי סעיף  
  במישרין או בעקיפין.  

  ראש השה. , שווי המתה שקיבל מהמעסיק לרגל  ₪  95של טוי יש לזקוף סך של    ולפיכך, לשכר

  :פעמיים-מתות לרגל אירועים אישיים חד

מתה שותן מעסיק לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו ישואין, הולדת ילדים, בר/בת 
עובד ובלבד שסך כל המתות שקיבל לרגל אירועים  מצווה וכו', איה חשבת כהכסה בידי ה
  אישיים בשת המס לא עלה על התקרה. 

את המתה לרגל , טרם שקיבל  9/2022קיבל לרגל אירועים אישיים עד    שטויסך המתות  
).  של בו ג'  ַהִּמיָלה  ְּבִריתלרגל    6/2022-המתה שקיבל ב ₪ (  115, היה  ב'חגיגת בר המצווה של בו  

זה   בתקה  סכום  שקבע  הסכום  על  עלה  הוצאות 4(2לא  (יכוי  הכסה  מס  לתקות   (
  ).2022בשת המס ₪ בשה ( 220 -מסויימות) 

קיבל לרגל שסך המתות  ,  9/2022-המתה לרגל האירוע האישי ב  את   קיבלטוי  לאחר ש
  . ₪  230עמד על  2022אירועים אישיים בשת המס 

  )של בו ג' ַהִּמיָלה ְּבִריתלרגל   115+ בו ב'לרגל בר מצווה של  ₪115 =  230(

ב)  ₪  230(סכום זה   ) לתקות מס הכסה (יכוי  4(₪2 על הסכום שקבע בתקה    10-עולה 
  )    -2022.(        )10   = ₪220  -  230כון ל₪ בשה ( 220 -הוצאות מסויימות) 

, בגין המתה שקיבל לרגל האירוע האישי ₪  10לפיכך, יש לזקוף לשכרו של טוי שווי בסך  
  .9/2022-ב

  . ₪  105  לצורך חישוב מס,  , יש לזקוף לשכרו של טוי,2022/9-בשל המתות שקיבל בלסיכום,  

  )חג ראש השהמתה לרגל  95+   מתה לרגל אירוע אישי ₪10 =  105(  

  . אתשובה 
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  .  טלפון סלולרי (רט"ן)מכשירי  2-רכב צמוד לשימושו ו ושל טוי העמיד לרשות מעסיקו  .3שאלה מספר  

  . 502, קוד דגם: 885, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2021: ם של הרכברישוהשת 

  הורכבה  ְּבֶׁשּלֹוההוצאה החודשית  1/2022-מכשיר הרט"ן הראשון פתוח לשיחות ללא הגבלה. ב
לפי הסכם ₪.    ₪15.26 ומע"מ בסך    ₪29.84, שיחות לחו"ל בסך    59.90בסך    מחיובים קבועים

את ההפרש   םמשל הוא  ₪,    85.50-, אם ַההֹוָצָאה החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן גבוהה מטוי  העבודה של
    ₪.  85.50מעל 

השי   הרט"ן  בלבדממכשיר  העבודה  למקום  להתקשר  ב)ְבָטחּוְמארט"ן  (  יתן  עמדה   1/2022-. 
  ₪, טוי לא משתתף בהוצאות רט"ן זה. 60.00על  ההוצאה החודשית בשלו

ִלְזקֹוף לשכר   שוויהמהו   מכשירי    2, בשל הרכב הצמוד ובשל  1/2022של טוי בתלוש    ושיש 
  (רט"ן)?סלולרי הטלפון ה

 ₪  2,913  .א  

 ₪   2,966  .ב

 ₪  2,973  .ג

 ₪    2,923  .ד

  פתרון   

  ). 2(2ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים
  תקות מס הכסה (שווי השימוש ברדיו טלפון ייד). 

  (הגדרות) 1תקה  - תקות מס הכסה (שווי השימוש ברכב)
  (הגדרות). 1תקה  - תקות מס הכסה (יכוי הוצאות רכב)

  החיות מס הכסה.

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

של    ושיזקף לשכר, 502, קוד דגם  885, קוד תוצר: 1, סוג:  2021שווי שימוש ברכב ששת רישומו  
  . ₪  880,2  -  2022/1בחודש  טוי

"שווי השימוש לכל חודש   -לתקות מס הכסה (שווי השימוש ברדיו טלפון ייד)    2ְלִפי תקה  
העובד,   לרשות  שהועמד  ייד  טלפון  ממו  ברדיו  להתקשר  שיתן  ָּכָאמּור  טלפון  רדיו  ְלַמֵעט 

שקלים חדשים, ְלִפי המוך,    105, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או  למקום העבודה בלבד
  וי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון ייד". והכל ביכ

יתן להתקשר למקום  , ממו  בשל מכשיר הרט"ן השילפיכך, לא ייזקף לשכרו של טוי כל שווי  
  .העבודה בלבד

  : מכשיר הרט"ן הראשוןחישוב זקיפת השווי בשל  

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

  : (  105.00  ₪  =15.26  +29.84  +59.90לווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  105/  ₪2 = (     52.50  ₪:  105המוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  105 - ₪85.50 =   19.50  : טוי םסכום ההוצאה החודשית ששיל 

  max)  52.50 - 19.50;  0= (  ₪   33.00  : טוישל  1/2022שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  

  ., בשל הרכב הצמוד ובשל הרט"ן₪ 2,913ייזקף שווי בסך של טוי   ולשכר -לסיכום 

  שווי השימוש ברכב צמוד  2,880+ שווי השימוש ברט"ן  ₪33 =  2,913

  . אתשובה 
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)  חובהשירות סדיר (  המשירות בצה"ל, לאחר ששירת  30/9/2019-ב   ההשתחרר,  23-, בת הלוה  .4שאלה מספר  
ב  לוה  חודשים מלאים.  22של   בם    8/8/2022-וב  )29-ה  ןב(  לטוי  -9/5/2021ישאה  ולד להם 

הבכור,  ַיְלָּדּה, השה שבה ולד 2022וטוי וכלכלתו עליהם. בשת  לוההבכור. הילד מצא אצל 
זכאית  בחרה ש  לוה היא  הזיכוי שלהן  קודות  זיכוי אחת מתוך  בחשבון  בעדו,  קודת  תובא 

 הוא ולד.ֶׁשָּבּה השה  בשת המס ֶׁשְּלַאַחר

  ? 2022בשת המס  לוהיובאו בחשבון בחישוב המס של מה קודות זיכוי  כ

 ז"  3.25  .א  

  ז"  5.25  .ב
 ז"  5.75  .ג

 ז"  4.75  .ד

  פתרון     

  ג. 66א,  39 א, 36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

  -א לפקודה 39לפי ס' 

בחישוב המס על הכסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מקודת זיכוי לכל    "
חודש משלושים ושישה החודשים הראשוים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר, כמפורט  

    להלן:
  - אם שירת שירות סדיר של  -קודת זיכוי  1/6  )1(

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

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

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

זכאי יה את    מההחודשים הראשוים שלאחר החודש שבו סיי  -36קודות זיכוי לכל חודש מ  6/1-ל  תא 
  .  9/2019  -הסדיר  האת שירות לוה מההחודש שבו סיי הסדיר. השירות

סיי  36 שבו  החודש  שלאחר  הראשוים  שירות  מההחודשים  ב  האת  מתחילים    1/10/2019-הסדיר 
  . 2022החודשים הראשוים בשת  -9"ז לכל אחד מ 6/1-לכלומר, היא זכאית . 2220/9/03-ומסתיימים ב

  הוא "ילד בשת לידתו". 2022. בשת המס 8/8/2022הילד יליד 
א, ובוסף וכגד המס החל על הכסתה 36קודת זיכוי לפי סעיף    1/2-האשה תהא זכאית ל  -  )4(ג)(66לפי ס'  

  לקודות זיכוי בעד ילדיה כלהלן:  -מיגיעה אישית 
  ½ קודת זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשת בגרותו;- קודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשת לידתו, ו  1½  (א) 
על אף האמור בפסקת משה (א), אמו של ילד תהיה זכאית לבחור אם קודת זיכוי אחת מתוך קודות    )1(א

בה ולד הילד  הזיכוי שלהן היא זכאית כאמור באותה פסקה, בשת הלידה, תובא בחשבון בשת המס ש
  או בשת המס שלאחריה; 

ועד לשת המס שקדמה    (ב) לידתו  כל אחד מילדיה החל בשת המס שלאחר שת  בעד  זיכוי אחת  קודת 
  לשת בגרותו;

  );3(ב)(40כהגדרתם בסעיף  -לעין זה, "שת לידה" ו"שת בגרות" 
(ב), בעד כל אחד מילדיה החל בשת המס קודות זיכוי וספות על קודת הזיכוי לפי פסקת משה    1½  (ג) 

  שלאחר שת לידתו ועד לשת המס שבה מלאו לו חמש שים; 

תובא בחשבון  הבכור,    ַיְלָּדּהבעד  קודת זיכוי אחת מתוך קודות הזיכוי שלהן היא זכאית בחרה ש  לוה
  . 2023שלאחר השה בה הוא ולד, כלומר בשת המס בשת המס 

  :  2022בשת המס  לוהבחשבון בחישוב המס של יובאו שזיכוי הקודות 

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

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

  "ז 6/1 × חודשים     =9"ז  50.1  .............................  ]לפקודה א39' ס [ת משוחרר תחייל
  לידתו, קודות זיכוי בעד כל אחד מילדיה בשת  1½

  לוה , לפי בחירתה של 2022"ז בשת המס  ½מתוכן  
  ) "ז1.5( 0.5×  ילד בשת לידתו     =1"ז  0.50  ..........................................  ]לפקודה ) )(ג4(ג)( 66סעיף  [

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

  . ד תשובה 
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ַּתֲעִׂשָּיה ֶׁשִעיַּקר ְּפִעילּותֹו היא פעילות ייצורית ְּכַמְׁשָמעּוָתּה בחוק   במפעלעובדת    לוה  1/2/2019-מ  .5שאלה מספר  
לפקודה. המעסיק משלם    10עידוד התעשיה (מסים). במפעל ִמְתַקֶּיֶמת עבודה במשמרות לעין ס'  

העבודה במשמרת שיה או שלישית. ההכסה ש בשל  לה    לוהתוספת משמרות  זכאית  היתה 
    , היתה כלהלן:2022ת מאת מעסיק זה, בש

  ₪  112,320  ...............................................................  עבודה במשמרת הראשוה 
  ₪  48,327  ....................................................................  עבודה במשמרת השיה

  ₪  44,835  ...............................................................  השלישית עבודה במשמרת  
  ₪   5,400  .............  )לוהבמימון מעון יום לילדתה של השתתפות המעסיק ( מעון יוםשווי 

  ₪  4,666  ..................................................................ודמי הבראה  דמי סיעות

  10לפי ס'    ,2022מעבודה במשמרות בשת    לוהמהו סכום הזיכוי ממס, ְּבֶׁשל הכסתה של  
  ? )סכום מעוגל( לפקודה ולפי התקות הוגעות לעין

 ₪  2,880  .א  

 ₪   1,370  .ב

 ₪  2,180  .ג

  ₪   2,070  .ד

  פתרון     

  עבודה במשמרות). תקות מס הכסה (שיעור המס על הכסה בעד 10פקודת מס הכסה, ס'    סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

  ִמְׁשָמרֹות: 

  112,320 + 48,327  + 44,835+ 5,400+  ₪4,666 =  215,548 :2022-ממשכורת ב לוההכסה כוללת של 
   ₪     520,311  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

  ₪     84,028  חלק ההכסה העולה על סכום התקרה: 

  48,327+  44,835=  ₪   93,162  שכר ִמְׁשָמרֹות שיה ושלישית: 

  93,162 - ₪84,028 =     9,134  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס: 

  9,134×  15%  = 1,370.10 ₪ =  1,370  ): סכום מעוגלהטבת המס (

  ₪ בשה    11,520  זיכוי ְמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה: 

  min)   370,1;  תקרה ,52011= (  ₪     370,1  בדיקה מול הזיכוי המרבי:   

  . ב תשובה 
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חודש" ובמשרה מלאה,  שה, ב"משכורת    14אצל מעסיקה היחיד  כמוכרת  , עבדה  46-בת ה,  לוה  .6שאלה מספר  
ב הצדדים  בין  העבודה  יחסי  שהסתיימו  החודשית 31/07/2022-עד  משכורתה  פיטוריה.  עם   ,

  : ִּכְלַהָּלן"המשכורת האחרוה" לפי הפרישה) היתה  ְלַרּבֹות(
  ₪  6,871  ..........................................................................................  שכר משולב . 1
  ₪  532  .............................................................  חודשים אחרוים  12ממוצע   -. עמלות 2
  ₪  839  ...........................  ) חודשים אחרוים לפי הפרישה 12ממוצע . שכר שעות וספות (3
  ₪  426  ........................................  חודשים אחרוים  12ממוצע   -. הוצאות אחזקת רכב 4

מעק  הפטור ממס של  מהו החלק  ₪,    186,225קיבלה ממעסיקה מעק פרישה בסך    לוהאם  
להגדיל את הפטור, ביקשה    לוהש  ַהִּניחּו ככל שהדבר דרוש,    - ?  א) לפקודה7(9זה, לפי ס'  

הלמען הסר ספק,  [הל רשות המיסים, והפטור הוגדל בהתאם  מכוח סמכות ממבקשת פטור   לו
 לוהסכומים שראו אותם כהכסת עבודה של  מרבי על מעק הפרישה. כמו כן, לא היו במעק האמור  

  ]ה.במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצב

 ₪  176,960  .א  

 ₪  115,388  .ב

 ₪  173,082  .ג

 ₪  155,463  .ד

  פתרון     

  א). 7(9סעיף  -פקודת מס הכסה   רלווטייםסעיפים 
  . 1תק'   - תקות מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל )

  החיות מס הכסה.

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

  א)(א) לפקודה, פטור ממס: 7(9לפי ס' 

פרישה    ) 1(  " עקב  שתקבל  הון  שת    -מעק  לכל  חודש  של  למשכורת  השווה  סכום  עד 
עבודה, לפי המשכורת האחרוה; עלה סכום המעק על השיעור האמור, רשאי המהל 

כר, בתאי לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה הש
  העבודה ובסיבות הפרישה;

על    ) 2(   זו  משה  פסקת  לפי  הפטור  הסכום  יעלה  לא  מקרה  שת  ₪    12,640בשום  לכל 
  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְּבֶׁשל עבודה בחלק משה;

במעק הפרישה   כללו  תוי השאלה, לא  כהכסת עבודה של  לפי  שראו אותם   לוהסכומים 
  ) לפקודה. ב1א) או (1)(3(ה3במועד שבו שולמו לקופת גמל לקצבה, לפי סעיף 

לעין קופת גמל  משכורת,    -)  (כללים לאישור וליהול קופות גמל  לתקות מס הכסה    1לפי ס'  
  למעט תשלומים שיתו לעובד לכיסוי הוצאותיו ,  הכסת עבודה  -לפיצויים או לדמי מחלה  

  ". ב שהועמד לרשותו של העובד ולמעט שוויו של שימוש ברכ

"הוצאות אחזקת רכב",    כלומר, ה"משכורת", לעיין חישוב הפטור, לא תכלול את רכיב השכר
  לכיסוי הוצאותיה.  לוההמהווה תשלום שיתן ל

       של חודש, לפי משכורת אחרוה:    משכורת 

  שכר משולב  6,871+ עמלות  532+ שכר שעות וספות  ₪839 =  8,242

  הגדלת הפטור שבסמכות המהל: ללא, לוהשל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מעק פרישה 

  min  [min)  תקרה 12,640; 8,242× (  שות עבודה 14; מעק ₪186,225 = [   115,388
  

ה, מכוח סמכות  הפרישהתבקשה הגדלת הפטור על מעק ההון שתקבל עקב    תוי השאלה,  לפי
א) 7(9סמכות המהל להגדיל את הפטור בסעיף  .  והפטור הוגדל בהתאםמהל רשות המיסים,  

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

  הגדלת הפטור: כולל, לוהשל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מעק פרישה 

  min   [min) תקרה   12,640; 8,242×  150% ( × שות עבודה 14; מעק 186,225= [  ₪ 173,082

  

  . גתשובה 
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  .7שאלה מספר  

  

. ההלוואה לא צמודה למדד והיא ושאת  6/2/2022-עומדת הלוואה שקיבלה ממעסיקה ב  לוהל
עומדת יתרת הקרן המוסכמת לפי תאי  ,  7/2022, חודש  תקופת ַהְּזִקיָפהלשה. ב  2.0%ריבית של  

  .]1/1/2023- הלוואה מוחזרת בתשלום אחד בקרן ה[  ₪. 6,250ההלוואה על 

, לוה מהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכרה של  בתקופת הזקיפה,    1.1%-המדד עלה ב אם  
  ] התעלמו מעיין המע"מ בחישוביכם. [ )?7/2022ההלוואה, בתקופת זקיפה זו ( בגין

 ₪  58.13  .א  

 ₪  0.00  .ב

 ₪  10.62  .ג

  ₪   6.53  .ד

  פתרון   

  (ט) לפקודת מס הכסה3ס'   סעיפים רלווטיים

  (קביעת שיעור ריבית) תקות מס הכסה 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

  

ס  ִּפי  שקיבל    ,לפקודה  (ט)3עיף  ַעל  הלוואה  על  בריבית  מהווה  החה  ממעבידו,   הכסהעובד 
  .עובדבין הריבית הקבועה בתקות לבין הריבית ששילם השההכסה היא ההפרש מעבודה. 

שיעור "  -  2022) לתקות מס הכסה (קביעת שיעור ריבית), כון לשת המס  1(א)(2לפי תקה  
סעיף   לעיין  יהיה  3הריבית  לפקודה  הזקיפה    3.23%(ט)  בתקופת  הימים  במספר  המוכפלים 

  ". ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

ל אף האמור בתקת משה (א), שיעור הריבית לעין סעיף "ע  -(ב) לתקות האמורות  2לפי תקה  
חבר 3 שאיו  ממעביד  לעובד  שיתה  הלוואה  לגבי  לפקודה,  בעל  -בי-(ט)  הוא  שהעובד  אדם 

עליית שיעור  יהא  בו,  בתקופת   שליטה  העובד  של  ההלוואות  קרן  יתרות  שסך  ובלבד  המדד, 
  " שקלים חדשים. 7,920הזקיפה איה עולה על 

ה"ל    3לפי תקה   הריבית שצבר לחובת  "  -לתקות  יהא ההפרש שבין סכום  הפרש הריבית 
הריבית  סכום  לבין  ההלוואה,  תאי  לפי  זקיפה,  בתקופת  המוסכמת  הקרן  יתרת  על  הלווה 

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

אצל מי שהפרש הריבית היו הכסת "  -(א) לתקות האמורות  1, לפי תקה  "תקופת זקיפה"
  ".כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין יום גמר פרעון יתרת קרן ההלוואה -עבודה  

(ט) שחל עליו  3הלוואה ְלִעְַין  הסכום  ₪) לא עולה על    6,250אה בתקופת הזקיפה (יתרת ההלוו
  ₪).   7,920( רק שיעור עליית המדד

  

  . 31 - 7/2022מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

  הריבית הדרשת ְלִפי התקות:                   

  ₪  6,250×   שיעור עליית המדד ₪1.1% =  68.75

  על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה:   לוהבת  הריבית שצברה לחו

  ₪ 6,250 ×  ריבית 2.0% × ימים בתקופת הזקיפה 31 / 365  ₪ =  10.62  ...........  ריבית לתקופה

   ₪  0.00  ..........  הפרשי הצמדה  

  10.62+  ₪0.00 =   10.62  ...  סה"כ שצבר לחובה 

על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה    לוההריבית שצברה לחובת  
  ₪).   ,(₪68.75מוכה מהסכום הדרש לפי התקות ( 10.62(

  ריבית דרשת על פי התקות  68.75< לפי תאי ההלוואה  לוהריבית שצברה לחובת  10.62

  -  , בגין ההלוואה, בתקופת הזקיפהלוה של  השווי הריבית שייזקף לשכרלפיכך, 

    ריבית דרשת לפי התקות 75.68 -  ריבית שצברה לחובה לפי תאי ההלוואה 62.10=  הפרש ריבית ₪ 13.58

  . אתשובה 
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שואה,  לוהשל    1/2022תלוש    .8שאלה מספר   הורכב  27בת    אשה  (  37,818בסך    יסודמשכר  ,  שווי    ,)ברוטו₪ 
צמוד  ו  )ברוטו(  ₪  115בסך    קה"ל ברכב  שימוש  שווי  את    מגלםהמעסיק  (  טו₪    3,640בסך  שווי 

  ).השימוש ברכב צמוד

התעלמו מדמי ("שכר ברוטו למס")? (  1/2022-לצורך חישוב מס ב  לוהשל    המהו סך כל שכר
  )ת.ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאו

 ₪  44,801  .א  

 ₪   43,533  .ב

 ₪  41,932  .ג

  ₪   43,674  .ד
  פתרון   

  ב.  121,  121, א36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכסה   רלווטייםסעיפים 
  תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודה).

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

  שכר יסוד  37,818+   שווי קה"ל  115=  ₪ 37,933             -), ללא הסכום שיש לגלם "ברוטו למס"( שכר

  ש"ח  3,640 - הסכום שיש לגלם

  , לפי תוי השאלה: לוהזיכויים אישיים שיובאו בחשבון בחישוב המס של 

    .......  2.00.ז. תושב ישראל 

    ...............  0.25סיעות.ז. 

  0.50  ........................  אשה

  ₪  ₪613.25 =   223×   2.75  ...  סה"כ קודות זיכוי 

  ) 8,900 � 7% � ₪35% ( =  218.05א הוא 45הזיכוי המרבי לפי ס' 

הוא   )מהשכר האמור(שהיא מוכה    ₪ בחודש  9,240ְּבִגין משכורת של    לפי טבלאות המס, המס
  .הרכיבים האמוריםבגילום הזיכויים האישיים ה"ל ₪. כלומר, יתן להתעלם מ 1,035.60

  . 35%מצא במדרגת מס שולי  37,933שכר 

    37,933+  3,640) /  1 - 35%= (  43,533.00  בדיקה ראשוה:

  בגילום או חורגים ממדרגת המס הוכחית. -מסקה 

  )   ,4,977 ₪  = )37,933 - 910,42ותר "ברוטו" בסך %35במדרגת מס 

  ₪.   1,741.95 - ₪35%, ומס בשיעור  "- 3,235.05טו"  65%-₪ ִמְתַּפְּצִלים ל 4,977

  3,640.00 - ₪3,235.05 =  404.95יתרה שותרה לגילום: 

  .47% -מדרגת המס לגילום היתרה 

 404.95) /  1 - %47= (     ₪  764.06  גילום היתרה:   

  4,977.00+  764.06=   ₪   5,741.06  ₪ כשהוא מגולם:  3,640הסכום   

43,674.06  =5,741.06  +37,933  

  (סכום מעוגל)   ₪ 674,43:  /20221-לצורך חישוב מס ב סך כל השכר

  . ד תשובה 
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  .9שאלה מספר  

  

הוא    2022. בכל חודש מחודשי שת  1/9/2021-פרש מעבודתו ב  ,1/8/1954יליד    גבר בריא,,  טוי
  לשעבר.   קויסמע  ו, אשר ערך עבורחדשה  רן פסיה מקיפה₪ מק  6,110בסך    ִקְצָּבה חודשיתמקבל  

מהמוסד   2,394וסף על הקצבה מקרן הפסיה, הוא מקבל בכל חודש קצבת אזרח ותיק בסך  
  ).ביטוח אזרחים ותיקים וביטוח שאירים  -"א לחוק הביטוח הלאומי לפי פרק י  ַהִּמְׁשַּתֶּלֶמתלביטוח לאומי (

בגין שות עבודתו  אם לא וקיבל מעקי פרישה  זכויות  בעבר כל קיבוע  לא קיבל  , לא ביקש 
  ?  )מעוגל סכום( 2022בשת טוי   של הקצבה החייבת במסמהי , "קצבה מּוֶּכֶרת"

 ₪   3,694  .א  

 ₪   19,282  .ב

 ₪  48,010  .ג

  ₪  35,194  .ד

  פתרון   

  . ג)6(9, א9(א), 3 ,1ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

קצבת כות המשתלמת לפי סימן ה' לפרק ה', פרק ט', פרק י"ג או  -  פטורה ממס,  ג) לפקודה6(9לפי ס'  
י"ג התש"ה  1פרק  משולב],  [וסח  הלאומי  הביטוח  שאירים  ,  1995- לחוק  וקצבת  ותיק  אזרח  קצבת 

  לאותו חוק.   1, וקצבת תלויים המשתלמת לפי פרק ה', י"ג או י"גהמשתלמות לפי פרק י"א לחוק האמור

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

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

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

  ". 52%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " - 2024עד  2020לגבי שות המס ) 3(  
  א(א) לפקודה:9ְלִפי ס' 

  מקבל אדם, למעט קצבה מוכרת; סך כל הקצבאות ש -"קצבה מזכה" 
  שקלים חדשים; 8,660 -"תקרת הקצבה המזכה" 

  , ואולם ְלִעְַין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם:1כהגדרתו בסעיף  -"גיל פרישה"    
או יותר, שקבעה על פי אחד החוקים    75%הוא פרש פרישה מוקדמת בשל כות יציבה בדרגה של    )2(

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

  ;   " 2004-גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד -"גיל הפרישה"   "  
הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים   " לחוק גיל פרישה: 3ְלִפי ס' 

לגבר וגיל   67התאים הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל  
  "   .גיל הפרישה)  -לאישה (בחוק זה  65

  : לחוק גיל פרישה 6לפי ס' 
  - 3על אף האמור בסעיף  " 

הגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש   -, יהיה גיל הפרישה  1942לגבי גבר שולד עד חודש אפריל    )1(  
  לידתו, בחלק א' בתוספת; 

דצמבר    )2(   חודש  עד  שולדה  אישה  הפרישה  1969לגבי  גיל  יהיה  בהתאם   -,  לגביה,  הקבוע  הגיל 
  "  לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת;

, הוא גיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל 67לגיל  ִמְּכָבר ֶזההגיע  2022. כלומר, בשת 1/8/1954טוי יליד 
  פרישה.

  ₪  6,110 - טויהקצבה המזכה של 

  תקרת הקצבה המזכה  8,660×  ₪52% =   4,503.20                     :             טויהפטור על הקצבה המזכה של 

  הפטור  4,503.20=> הקצבה המזכה  6,110

  : טויהקצבה החייבת במס של 

  קצבה מזכה  6,110.00 - הפטור על הקצבה המזכה 4,503.20=  ₪   1,606.80

  : 2022בשת  טויהקיצבה החייבת במס של 

  קצבה חייבת במס  606.80,1×  חודשי קצבה בשת המס 12=  60.281,19=   (סכום מעוגל)   ₪   282,19

  . ב תשובה 
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מתחילת .  31/5/2022מאז שולד ועד    שכיה  תושב קבוע בישוב, היה  46בן    טוי, מכואי רכב  .10שאלה מספר  
עבר לגור בעפולה, לאחר שמצא בה עבודה    1/6/2022-היה מובטל. ב  31/5/2022עד  ו  2022שת  

מהמוסד  ₪ ומדמי אבטלה    128,496הורכבה משכר משולב בסך    2022  בשת  והכסת.  ובמקצוע
  ₪.  34,827] בסך ק הרלווטיַּבחֹולפי פרק ביטוח אבטלה לביטוח לאומי [

סכום הזיכוי  למען הסר ספק,  [  ? (סכום מעוגל)  2022בשת    טוי  זכאי  ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
  ].חייב בו, בשל ההכסה שלגביה יתן הזיכוי שטוילה על סכום המס ו עהאמור לא 

 ₪  4,764  .א  

 ₪  3,748  .ב

 ₪  9,433  .ג

  ₪  3,931  .ד

  פתרון   

  11ס'  -הכסה  מספקודת   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

על הכסה חייבת מיגיעה    7%החה של    ַמְקָה  ,2022, בשת המס  שכיהבישוב  תושבות קבע  
  . ₪ לשה   134,760אישית עד לתקרה של 

המשתלמת    ַמס-קיצבה ָחַבת), הם  לפי פרק ביטוח אבטלה בחוק הביטוח הלאומי(דמי אבטלה שקיבל  
מדמי האבטלה יכה המוסד  " -לחוק הביטוח הלאומי   177מאת המוסד לביטוח לאומי [לפי ס' 

  "]. לפקודת מס הכסה והתקות לפיה 243-ו 164במקור מס הכסה לפי הוראות סעיפים 

  ₪, כולה מיגיעה אישית.   163,323 - 2022הכסתו החייבת של טוי בשת 

  שכר משולב  128,496+  להדמי אבט ₪34,827 =   163,323  
  

  במהלך שת המס.  שכיהטוי חדל להיות תושב בישוב 

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

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

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

  . 2022חודשים בשת המס  5 שכיהטוי היה תושב קבוע בישוב 

  -  מעוגל)סכום (  2022בשת  טויזיכוי "תושב ישוב" לו זכאי 

  Min)  הכסה חייבת 163,323;  תקרה  134,760× (   שיעור ההחה  7%×  חודשים 5/  12=  ₪ 3,931
  הזיכוי.  חייב בו, בשל ההכסה שלגביה יתן טוילה על סכום המס שוע האמור לא הזיכוי לפי תוי השאלה, 

  

  . ד  תשובה
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ֶהיֵּקף ְׁשעֹות  ימי עבודה.    5, עובדת אצל מעסיקה היחיד. שבוע עבודתה בן  26, רווקה בת  לוה  .11שאלה מספר  
  בכל חודש: ), בשקלים חדשיםברוטו למס( הלהלן שכר. ׁשֹוֶה ֵמחֹוֶדׁש ְלחֹוֶדׁש העבודת

 5/2022 4/2022 3/2022 2/2022 1/2022  חודש
 11,074 9,219 11,315 9,172 6,390  שכר 

  ?2022/5בתלוש   המס הכסה יגבה ממ , כמה/20221/1-מ על בסיס מצטבראם המס מחושב  
 ₪  737  .א  

 ₪  789  .ב

 ₪  849  .ג

  ₪   461  .ד

  פתרון   

  ב. 121,  121 א, 36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

  : 5/2022 - 1/2022חודשים כל אחד מהיובאו בחשבון בחישוב המס בשקודות זיכוי 

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

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

  "ז  0.50  .........................................................................  אשה

    ₪ 223  = ₪613.25"ז ×     2.75  ....................................................  סה"כ קודות זיכוי

  

    : 05/2022עד  01/2022 שכר מצטבר בחודשים

47,170    = ₪6,390+9,172+11,315+9,219+11,074  

  47,170/  ₪5 =    9,434  :אלה השכר החודשי הממוצע בחודשים

  :בחודשים אלה מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע

  ₪   9,240מס מצטבר בגין שכר מצטבר   1,035.60) +  9,434 - 9,240× (  ₪20% =   1,074.40

  מס ביכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע בחודשים אלה:

461.15    ) = ₪0   ;613.25 - 1,074.40   (max  

  

  : 04/2022עד  01/2022 -הקודמים  שכר מצטבר בחודשים

36,096    = ₪6,390+9,172+11,315+9,219  

  36,096/  ₪4 =    9,024  :הקודמיםהשכר החודשי הממוצע בחודשים 

  : הקודמים חודשיםבמס "ברוטו" שהוטל על השכר החודשי הממוצע 

  ₪   6,450מס מצטבר בגין שכר מצטבר  645.00) +  9,024 - 6,450× (  ₪14% =   1,005.36

  : הקודמיםבחודשים  על השכר החודשי הממוצע ששולםמס ביכוי זיכויים אישיים  

392.11    ) = ₪0   ;613.25 - 1,005.36   (max 

  

  :בתלוש זה  מהשכרהמס שיגבה מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  )  461.15×   חודשים 5(  -)  392.11×  חודשים 4= (  ₪  737.31

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

". כלומר, המס שמתקבל לאחר הפחתת הזיכויים האישיים הוא סכום  אגורות לא יובא בחשבון  49על  
 "עגול", ללא אגורות. 

  . א תשובה
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עובדיו שילם    5/2022את משכורת    .12שאלה מספר   בטו של  על).  ה'יום  (  2/6/2022-י   טוי   לפי התקות, מתי 
    )העזרו בלוח השה שלהלן (לשלם את התשלומים לקופות הגמל של העובדים, בעד משכורת זו? 

  4/6יום שבת   3/6יום ו'    2/6יום ה'   1/6יום ד'    30/5יום ג'   29/5יום ב'    28/5יום א' 
  ערב שבועות             
  11/6יום שבת   10/6יום ו'    9/6יום ה'   8/6יום ד'    7/6יום ג'   6/6יום ב'    5/6יום א' 

             שבועות 

  18/6יום שבת   17/6יום ו'    16/6יום ה'   15/6יום ד'    14/6יום ג'   13/6יום ב'    12/6יום א' 
                

  
  .15/6/2022-לא יאוחר מ  .א
 .14/6/2022-לא יאוחר מ  .ב

 .13/6/2022-לא יאוחר מ  .ג

  .12/6/2022-לא יאוחר מ  .ד
  פתרון   

  . 10תקה  - תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)  סעיפים רלווטיים

  . 20תקה   -תקות מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל) 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

  תקות הפיקוח על שירותים פיסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל): ל 10לפי תקה 

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

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

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

  לתקות מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל): 20לפי תקה 

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

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

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

  .2/6/2022-י בטושל עובדיו שילם  5/2022את משכורת 

  4/6יום שבת   3/6יום ו'    2/6יום ה'   1/6ד'  יום   30/5יום ג'   29/5יום ב'    28/5יום א' 
  ערב שבועות     משכורת         

    
  11/6יום שבת   10/6יום ו'    9/6יום ה'   8/6יום ד'    7/6יום ג'   6/6יום ב'    5/6יום א' 

  1יום עסקים    שבועות 
  

      4יום עסקים   3יום עסקים    2יום עסקים  

  18/6יום שבת   17/6יום ו'    16/6יום ה'   15/6יום ד'    14/6יום ג'   13/6יום ב'    12/6יום א' 
  ימים מתום   15  7יום עסקים    6יום עסקים    5יום עסקים  

5/2022  
      

  

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים  
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק    טוי . לפיכך, תשלומיו של  שלעיל   10הקובים בתקה  

  .)'גיום ( 2022/6/14-לא יאוחר מ, כלומר, 2022/6/2ימי עסקים מיום  7אם ישולמו בתוך 

  . ב תשובה 
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  .13שאלה מספר  

  

וכל ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה    פוליןיממות. הסיעה ל  92, למשך  מעסיקה, ע"י  לפולין  לוה  שלחה  9/2022-ב
 ). לחו"ל בשת המס  לוההיתה זו סיעתה הראשוה של  של המעסיק (  בה היו ֶהְכֵרִחִּיים לייצור ההכסה

  : לפולין  ְּבֶקֶׁשר לסיעהֶׁשהּוְצאּו ההוצאות 
  $].  480 -$ [מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה   730 -. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
  $.  13,156סה"כ  -$ לכל ליה   143ליות במלון, במחיר  92. הוצאות ליה:  2
  $.  8,464סה"כ  -בפולין  ַהְּׁשִהָּיהימי  92-$ בכל אחד מ 92. הוצאות אחרות: 3
  $.   6,440סה"כ  -ום $ לי 70, במחיר ימים 92-ְׂשִכיַרת רכב לת רכב בפולין: . שכיר4

  . וזה שילם את כל ההוצאות ה"ל הוגשו למעסיק, ַהִּנְדָרִׁשים ָלִעְָין המסמכיםכל ו החשבון

? )סכום מעוגל( לצורך חישוב מס, בשל הסיעה לחו"ל לוהשל  המהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
  ]למען הסר ספק, הכווה היא לסכום שאיו מותר ביכוי ַעל ִּפי התקות[

  $   970.00  .א  
  $    1,012.00  .ב
 $  1,262.00  .ג

  $    92.00  .ד
  פתרון   

  הוצאות מסויימות). . תקות מס הכסה (יכוי 31, (רישא)   17), 2(2ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

הסכומים שהותרו בשל "הוצאות ליה" ובשל   -25%מצאת ברשימת המדיות בהן הוגדלו בלא    פולין
  "הוצאות אחרות". 

  :  כרטיס טיסה במחלקת עסקים
(יכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת כרטיס טיסה 2)(א)( 2( 2ְלִפי תקה     ) לתקות מס הכסה 

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

  . יס הטיסה, מותרת ביכוי במלואה $, לרכישת כרט 730לפיכך, ההוצאה בסך 

  :  הוצאות ליה

) לתקות מס הכסה (יכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות ליה  2)(ב)( 2(2ְלִפי תקה    
  ". דולר לליה  137-הוצאות הליה המוכרות אך לא יותר מ"  -  יותר מתשעים ליותבסיעה אשר כללה  

יתן להגדיל את סכום הוצאות הליה  לא  במדיה בה  לעיין החישוב שלהלן, "הוצאות ליה מוכרות",  
  , או לתקות האמורות  6הוצאות הליה בפועל המוכחות בהתאם לתקה  , הן  25%-וההוצאות האחרות ב

   המוך בייהם., לליה דולר 313

    .92 -$, סה"כ ליות  143הוציאה ֲעבּור כל ליה  לוה

  $  143 × ליות ₪92 =   13,156 -סה"כ הוצאות הליה   

  הליות:   92סה"כ הסכום שיותר ליכוי ְּבַעד 

    min ] תקרה$  137;  הוצ' ליה מוכרות  min ) תקרה$  313 ;הוצאות מוכחות$  143 (  [ × $92 =   12,604

  הוצ' מוכחות  $  156,13 - ביכוימותר $   ,60412=   $ 552  הוצאות ליה שאין מותרות ביכוי:

   :הוצאות אחרות

  - )(ג) לתקות מס הכסה (יכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות 2(2ְלִפי תק'   
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;  88-לא יותר מ  -אם דרשו הוצאות בשל ליה    ) 1( 
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;  147- מלא יותר  -אם לא דרשו הוצאות בשל ליה   ) 2( 

  min)  תקרה לכל יום שהיה כשדרשו הוצאות ליה$  88  ;ההוצאה ליום $  92× (  ימי שהיה $92 =   8,096

  ) הוצאה בפועל$  8,464 - מותר ביכוי$  8,096( =          $ 368הוצ' אחרות שאין מותרות ביכוי: 

    :הוצאות שכירת רכב
ל לא יעלה על  " )(ד) לתקות מס הכסה (יכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחו2( 2תקה ְלִפי   

  דולר ליום, לפי המוך:  69הוצאות השכירות בפועל או על 
  min)  התקרה$  69;  הוצאות השכירות בפועל$  70× (  ימים $92 =   6,348

  $ ) 6,440 -$   6,348( =    $  92הוצאות שכירת רכב שאין מותרות ביכוי:    

  )$  $552 +   $368 +  92=( $ 1,012:  לצורך חישוב מס לוהשל  ההסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורת

  . ב תשובה 
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  2022שת המס  - 3.2023מבחן חשבי שכר בכירים 

 

"עובד  כ  1/1/22-שה, התחילה לעבוד ב  18מלאו לה     ,2022שואה + ילדה שבשת  47, בת  לוה  .14שאלה מספר  
  ₪.  1,430  -ימים. השכר שמשולם לה בעד כל יום עבודה    6עבדה    1/2022-אצל מעסיקה. ב  יומי"

יומי  לוהאם משכר העבודה של   לוח  לכות מס לפי  ב' ל[  יש  (יכוי  לפי תוספת  תקות מס הכסה 
ומשכר עבודה) בגין    הל  על המעסיק לשלםמהו שכר ה"טו" ש],  ממשכורת   6("טו לתשלום") 

  ) התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(, אחרי יכוי מס הכסה? ימים אלו
 ₪   6,509  .א  

 ₪  6,362  .ב

 ₪  8,580  .ג

  ₪  6,536  .ד

  פתרון   

  ב. 212,  121א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

  חושב בדרך המפורטת להלן: י לוהשל עבודה בעד כל עבודת יום ההמס שיש לכותו משכר 

  ₪  1,430×  ₪300 =   429,000  :  300-וכפל בישכר העבודה בעד יום 

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

  ) ₪ 247,440המס המצטבר עד שכר ₪ (  47,368.80) + 429,000 - 247,440× ( ₪35%= 110,914.80

  אין :)₪  663,240על כל שקל מעל  3%מס וסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס' 

  :לוהלתובאה בחשבון קודות הזיכוי המגיעות  בחישוב המס

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

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

    0.50  ..........................................  א לפקודה]36[ס' אשה      

  0.50  ........  ]  ))(א4(ג)(66בגרותו [ס'  בשתבעד ילד  זיכוי  קודת½      

  ₪  ₪8,697 =  2,676×    3.25  ...........................................  סה"כ קודות זיכוי

    110,914.80 - ₪8,697 =   102,217.80המס לאחר הפחתת קודות הזיכוי: 

והמה תוכה משכר העבודה בעד   300-המס המתקבל לאחר הפחתת קודות הזיכוי יחולק ב 
  102,217.80/  ₪300 =   340.73  :    כל עבודת יום

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

ש ה"טו"  לשלםשכר  המעסיק  בגין  לוהל  על  לתשלום")  מס  הימים  ")  6טו  יכוי  אחרי   ,
  :הכסה

  ) 1,430 - 340.73× ( 6=  6,535.62=  מעוגל ₪ 6,536

  . ד תשובה 
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שו41ן  ב,  טוי  .15שאלה מספר   ל  2022לילד שבשת    בוא  י,  ב  שים,   19  ומלאו  לעבוד אצל   7/6/2022-התחיל 
וסימן "אי ,  חודש  ממשכורתוספת    הסימן שיש לו הכס  ,מעסיקשמסר ל  101-הטופס  מעסיק. ב

המעסיק    קודות זיכוי ומדרגות מס בהכסה אחרת ועל כן איי זכאי להן כגד הכסה זו".מקבל  
משכר ַּכִּנְדָרׁשויכה  מס  חודש,  בכל  מפקיד    מעסיקלמסר    21/11/2022-ב  .,  ַמס  ֵּתאּום  אישור 

ֵמֵעֶבר לסכום    . 39%מס בשיעור    וממְלַּכֹות   יש ₪    56,000ְלִפי האישור, עד שכר שתי של    .שומה
  :ואצל המעסיק, בכל חודשי עבודת טוי של  ושכרלהלן  ְלַּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי.יש ֶזה 

 11/2022 10/2022 09/2022 08/2022 07/2022 06/2022  חודש 
 12,400 13,240 13,679 11,758 12,449 11,353  שכר בש"ח  

 ?2022/11 בתלוש  טוישל   וכמה מס הכסה היה על המעסיק לכות משכר

 ₪  1,348  .א  

 ₪   5,326  .ב

 ₪  4,836  .ג

 ₪   5,828  .ד

 פתרון   

  . 10, תק' 5, תק' 1תק'  -) תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודה  סעיפים רלווטיים

 .121ס'  -פקודת מס הכסה 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

הוא מקבל קודות זיכוי סימן ששיש לו הכסה אחרת ממשכורת, ו 101-מאחר שסימן בטופס ה
ה המעסיק  , היהמעסיקומדרגות מס בהכסה האחרת ועל כן איו זכאי להן כגד הכסה זו אצל  

ַהְּמַרִּבי לפי   טוילכות משכרו של    ומלכות מס לפי לוח היכויים והיה עלי  מוע מס בשיעור 
  . תיאום המס) למעסיק את אישור  טוי (טרם מסר  10/2022עד  6/2022, בחודשים התקות

שיעור  "  -  )תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודהל  1, לפי תקה  "השיעור המרבי"
  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

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

  :       10/2022עד  6/2022שכר מצטבר בחודשים 

62,479   = ₪11,353+12,449+11,758+13,679+13,240  
  : 10/2022עד  6/2022סה"כ מס שוכה בחודשים 

29,365  ₪  =47%  ×62,479  

  

פקיד השומה רשאי להורות  "  -)  תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודהל  10לפי תקה  
שיכוי המס לפי תקות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי העין, אם מסיבה כלשהי וצר או עלול 
להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב יכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת 
יותר   בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת  או שכר עבודה מאת מעביד אחד, 
אחרת,   סיבה  מכל  או  אחרת,  חייבת  הכסה  יש  שלעובד  מכך  כתוצאה  ובין  אחד  ממעביד 

  ".כאמור  והמעביד חייב לקיים כל הוראה

            : 11/2022עד  6/2022שכר ִמְצַטֵּבר בחודשים 

74,879   = ₪11,353+12,449+11,758+13,679+13,240+12,400 

  ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:  ,11/2022עד  6/2022-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַּכֹות בגין שכר מ  

  56,000×  39%) +  74,879 - 56,000× (  השיעור המרבי 47%) = מעוגל₪ (  30,713

  

  - 11/2022בתלוש   שהיה על המעסיק לכותסכום המס 

  מס מצטבר שיש לכות  713,30 -מס שוכה מהשכר  365,29=  ₪ 348,1

  . אתשובה 
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  .16שאלה מספר  

  

טוי,    1/2022תלוש   היצורשל  (טכאי  יסוד  הורכב מהרכיבים הבאים: שכר  בסך  )  ורמהשכר  , 
תשלום על חשבון תגמול  (  ₪   ₪1,032, מקדמת דמי מילואים בסך    ₪688, דמי מחלה בסך    12,960

  ), דמי הבראה בגין והמשיך לעבוד 1/2022בחודש  לם לו אילולא שירת במילואיםוהמילואים בסכום שהיה מש 
   .₪ 780בסך  )מהורמהבשל ייצור גבוה (), ופריון עבודה כללים כמרכיב לפסיה₪ ( 252בסך  1/2022

והגים לשלם בכל חודש תשלומים לקרן השתלמותאם     ַהְּמַרִּבי מהו הסכום  ,  טוי ומעסיקו 
, 1/2022שכר    ְּבַעד),  חלק מעסיק בלבד( טוישתלמות ֲעבּור  האותו רשאי המעסיק לשלם לקרן ה

  ? ושווי לשכר  ֶׁשִּיָּזֵקף ְּבִלי

 ₪  1,178.40  .א  

 ₪  1,023.60  .ב

 ₪  1,119.90  .ג

 ₪   1,101.00  .ד

  פתרון     

  , החיות מס הכסה.(ה)3ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  .283ס'  - חוק הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 

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

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

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

 - כהכסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְַין זה 

שכר    למעט תשלומים שיתו לעובד לכיסוי הוצאותיו,  -  ַהְכַָסת ֲעבֹוָדה  -ורת קובעת"  "משכ
אך לא יותר מכפל הסכום    -או אירוע מסויים    שעות וספות ותשלומים ְּבֶׁשל מאמץ מיוחד

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

") הכסה  מס  לפקודת  הפרשות  קובץ  מס הכסהלפי  את    -")  חבק  כוללת  קובעת"  "משכורת 
כל תוספת קבועה אחרת  , תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן  שכר יסודהמרכיבים הבאים:  

הבראה דמי  לרבות  לפסיה  כמרכיב  "מהכללת  קובעת".  כוללת    שכורת  שעות איה  שכר 
פרמיות, וספות,   עבודה  שכר  החזר    פריון  כגון  העובד:  הוצאות  לכיסוי  הבא  תשלום  כל  או 

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

מעביד ועובדיו, או מעביד בלבד, שהגו לשלם תשלומים  "  -הלאומי    לחוק הביטוח  283לפי ס'  
לקופת תגמולים או לקופת פסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, יהיו המעביד והעובד הזכאי  
לתגמול לפי פרק זה, או המעביד בלבד, הכל לפי העין, חייבים להמשיך לשלם תשלומים לאותה  

שהעובד שירת במילואים, כאילו העובד לא שירת במילואים    קופה או לאותה קרן בעד פרק הזמן
  ."והוסיף לעבוד

חלק   מהווים  הם  ככאלה,  עבודה.  לשכר  תחליף  מהווים  חגים  ודמי  חופשה  דמי  מחלה,  דמי 
מהמשכורת הקובעת לעיין קרן השתלמות. יצויין כי כל הרכיבים שצוייו בפסקה זו כללים גם 

  כמרכיב לפסיה.

לכלול "פריון עבודה"במשכורת   לא תעלה המשכורת הקובעת הקובעת לקה"ל אין  כן,  כמו   .
  ₪.  15,712לקה"ל על 

  : טוישל  לקרן השתלמות "משכורת קובעת"חישוב 

  שכר יסוד  12,960+ דמי מחלה  688דמי מילואים +  1,032+ דמי הבראה  ₪252 =   14,932

 min]  לקה"לתקרת שכר  15,712;  ₪14,932 = [   14,932

  משכורת קובעת 932,14×  7.5%=  ₪  ,119.901 :   טוישל  מהמשכורת הקובעת 7.5%

  . גתשובה 
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  .17שאלה מספר  

  

₪   173 בסך ותדמי סיע₪,  10,200, הורכב משכר יסוד בסך 27של טוי, רווק בן  1/2022תלוש 
(למרכיב תגמולי  ₪.    4בסך    ריבית  ושווי  גמל לקצבה מסוג "קרן  )  "חלק העובד"העובד  בקופת 

 2.5%  -לקרן השתלמות שילם את חלקו    בתלוש זה. משכר היסוד    6%  טוי  םשיל   "חדשה מקיפה
  ).תשלומיו אלה בוצעו כגד תשלומי המעסיק בשיעור הדרש לאותן קופות(משכר היסוד 

ובזיכויי    ובהתחשב בתשלומי ,  זה  בחודש")  לתשלום("טו    לטוימהו שכר ה"טו" שישולם  
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(המס הרלווטיים? 

 ₪   9,214  .א  

 ₪  8,963  .ב

 ₪  8,959  .ג

  ₪   9,218  .ד

  פתרון     

  ב.  121, 121א, 45, 36, 34), 3(ה3ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים
  .תקות מס הכסה (יכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  . 19תק'   -הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל) תקות מס 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

  שכר יסוד  10,200+   דמי סיעות 173+   שווי ריבית ₪4 =  10,377          למס":   ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:

  לפקודה:   121מס לפי ס'   

  ₪   9,240מס מצטבר בגין שכר מצטבר  1,035.60) +  10,377 - 9,240× (  ₪20% =   1,263.00

  ): אין₪ 55,270על כל שקל מעל  3%מס וסף בסך ב לפקודה (121מס לפי ס'  

  , לפי תוי השאלה:בחישוב המסשיובאו בחשבון זיכויים אישיים  

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

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

  ₪    ×223 = ₪  501.75"ז  2.25  .......................................     סה"כ קודות זיכוי

  א לפקודה: 45זיכוי ממס לפי ס' 

     -)  תגמולי עובדתשלום לקרן הפסיה המקיפה (
612  = ₪6% × 10,200   ₪  

       -מגבלת עמית שכיר 
  min) ]  8,900×  7% ;  ( תשלום ₪612  =  [   612

  ₪  214.20  ......................  )  00612.×  35% = 214.20 ( -א 45לפי ס'  , 35%זיכוי 

   ₪  715.95  ......................................................................  סה"כ זיכויים אישיים 

    הזיכויים האישיים: המס המתקבל לאחר הפחתת 

  המס שחושב    1,263.00 - זיכויים אישיים ₪715.95 =  ₪547.05*  =   547

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

  ". יובא בחשבון

  ר יסוד שכ 10,200+  דמי סיעות ₪173 =   10,373       -, ללא זקיפות שווי 1/2022תשלומים בתלוש 

  ₪   10,200 × ₪2.5% =   255                                            -תשלום לקרן ההשתלמות (חלק עובד) 

, יכוי התשלום לקרן  ") בחודש זה, אחרי יכוי מס הכסהטו לתשלוםשכר ה"טו" שישולם ("
  הפסיה ויכוי התשלום לקרן ההשתלמות: 

  ם ללא זקיפת שווי תשלומי ,37310 -מס הכסה  547 -קופ"ג לקיצבה 612 - קה"ל 255 = ₪ ,9598

  . גתשובה 
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  .18שאלה מספר  

  

  , מהלת המחלקה, ואחוזי ההפרשה לקופות הגמל:לוהשל  1/2022תלוש  ְרִכיֵבילהלן 

  ) חדשה/כלליתקרן פסיה (  סכום   רכיב שכר 
  תגמולי עובד   תגמולי מעביד   מרכיב פיצויים 

  6.00%  6.50%  6.00%  29,100   שכר יסוד 
  6.00%  6.50%  6.00%  7,690   גמול יהול 

  6.00%  6.50%  6.00%  2,600   שווי רכב 

, לצורך חישוב מס, בכל  לוהל, מהו השווי ֶׁשִּיָּזֵקף  1/2022היו ֵזִהים לתלוש    2022אם כל תלושי  
  ?)סכום מעוגל(לקופות הגמל האמורות  ), בשל הפרשות המעסיק2022תלושי  12שה זו (

 ₪  8,695  .א  

 ₪  10,149  .ב

 ₪  6,984  .ג

 ₪  10,217  .ד

 פתרון   

  ).3(ה3ס'  -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים
  . 1ס'   -תקות מס הכסה (כללים לאישור וליהול קופות גמל) 

  הכסה.החיות מס 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

היא   המעסיק,  הפריש  אליה  לקיצבה,  הגמל  מבטיחה "מסוג  קופת  (שאיה  ביטוח"  קופת 
  "קרן ותיקה". היא איה . כלומר, תשואה)

    ת הגמל לקצבה: והשכר המבוטח בקופ
  שכר יסוד  29,100+  גמול יהול 7,690+ שווי רכב   2,600 ₪ =  39,390

  חישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקיצבה: 

  :הפרשה שתית למרכיב הפיצויים בקופת הגמל לקיצבה
28,360.80  = ₪12  ×6.00%  ×39,390  

  הכסת עבודה, ללא תשלומים שיתו לעובד לכיסוי הוצאותיו וללא שווי שימוש ברכב: 
  שכר יסוד  29,100+  גמול יהול 7,690 ₪ =  36,790

 min)   790,36  ; תקרה ₪900,34 = (  900,34 =<  הפרשה בפועל למרכיב הפיצויים₪  80360,28.

  ₪   0:  2022זקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקיצבה בשת   

 חישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לקיצבה:

    39,390×  6.50%  ₪ = 2,560.35הפרשת המעסיק למרכיב תגמולי המעביד: 

  שכר יסוד  29,100+  גמול יהול ₪7,690 =   36,790         הכסת עבודה, ללא שווי שימוש ברכב: 

 min) הכסת עבודה ללא שווי רכב 790,36;   התקרה 378,26× (  ₪7.5% =   ,978.351 >₪  560.35,2

  : זקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב תגמולי המעביד בקופ"ג לקיצבה  

984.00,6 ₪  =12  ) ×978.351, - 35.560,2   (  

  

  : האמורותבשל הפרשות המעסיק  2022השווי שיש ִלְזקֹוף בשת 

  שווי פיצויים  0 +שווי קצבה 984,6=  ₪ 984,6
 

  . גתשובה 
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מהון המיות    3%-. טוי מחזיק בבי אדם  חמישהמ  יֹוֵתר  לֹא בע"מ מצאת ִּבְׁשִליָטָתם של  ה  חבר   .19שאלה מספר  
ָרְכׁשּו ַאֲחֵרי . את זכויותיהם בחברה  ֶׁשהּוָצאמהון המיות    2%-מחזיקה ב  לוהואשתו    ֶׁשהּוָצא

 ִי, ויליאם, מחזיק בּׂשּוֵאיֶהם ייות    4%-. אחיו הבכור של טוואחותו הצעירה  ֶׁשהּוָצאמהון המ ,
) מחזיק  87%(  ְּבִיְתַרת הון המיות שהוצא.  הּוָצאׁשֶ מהון המיות    4%-, מחזיקה בָׂשָרהשל טוי,  

  , ויליאם או שרה.  לוהקרוב של טוי,   ֶׁשֵאיֹואדם 

?  לפקודה  32, לפי ס'  "ָחֵבר ַּבַעל ְׁשִליָטה" בחברההוא  האם טוי  הגדרתו בתוכת השכר,  לצורך  
  (בחר/י את המשפט הכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 "חבר" בחברה, אך ֵאיֹו "בעל שליטה" בה. הואטוי   .א  

 "חבר בעל שליטה" בחברה.  הואטוי   .ב

 . בחברה ְוֵאיֹו "חבר" "טוי ֵאיֹו "בעל שליטה  .ג

  "בעל שליטה" בחברה, אך ֵאיֹו "חבר". הוא טוי   .ד

  פתרון     

  (ד) 76)(א), 9(32 -פקודת מס הכסה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -המס שת 

  

  ב

  

  

  

  

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

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

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

) בפסקת משה  כאמור  חברה  על  1ששילמה  העולה  בסכום  חבר,  בשל  חדשים,   12,230)  שקלים 
  ר; ממשכורתו הקובעת של החב  4.5%ותשלומים לקרן השתלמות בסכום העולה על  

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

) במהלך כל  2( 2סך כל הכסתו של העובד מעבודה כאמור בסעיף    -בפסקה זו, "משכורת ממוצעת"  
  תו בחברה, כשהוא מחולק בשות עבודה בחברה; שות עבוד

) יחולו גם לגבי מי שטרם חלפו שתיים מיום שחדל להיות חבר.  2(-) ו1הוראות פסקאות משה (
על אף האמור בפסקה זו רשאי המהל להורות אחרת אם ראה לעשות כן לפי הסיבות; לעיין 

  -פסקה זו 
  מאלה:  באחתין, לבדו או ביחד עם קרובו  מי שמחזיק, במישרין או בעקיפ -"בעל שליטה" 

  ההצבעה;-לפחות מכוח 10%-לפחות מהון המיות שהוצא או ב 10%-ב  (א)
ההצבעה או  -לפחות מכוח  10%-לפחות מהון המיות שהוצא או ב 10%-בזכות להחזיק ב  (ב)

  בזכות לרכשם; 
  לפחות מהרווחים;  10%בזכות לקבל   (ג)
  בזכות למות מהל;  (ד)

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

זכו זה  לעין  בחשבון  יובאו  שלא  ובלבד  רווחים;  לקבל  מהזכות  או  בןמאלה  של  זוג -יותיו 
  שרכשו לפי הישואין או שתקבלו בירושה; 

  

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

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

  אדם ובא כוחו;   )2(   

  שותפים בשותפות. "   )3(   

. לפיכך, מהון המיות ֶׁשהּוָצא  13%-, אחיו ויליאם ואחותו שרה מחזיקים בלוהזוגו  -, בתטוי
  טוי  3%+  לוה  2%+  ויליאם 4%+  שרה 4%=   13%                     טוי הוא "בעל שליטה" בחברה.

את זכויותיהם  ), ולוהל  2%לטוי +  3%(  מהון המיות  5%זוגו  -תבעל שליטה שיש לו יחד עם בכ
  , טוי הוא "חבר".בחברה ָרְכׁשּו ַאֲחֵרי ִיּׂשּוֵאיֶהםאלה 

  . "חבר בעל שליטה" בחברה  הוא טוי -מכל האמור לעיל 

  . ב תשובה 
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מעסיקה,    ְלַאְלָּתר פוטרה    לוה  .20שאלה מספר   אצל  לפיטורי  הל  שיתהְּבִלי  מעבודתה  מוקדמת  .  םהודעה 
  בפיטוריה, היא זכאית לסכומים הבאים:  

   9,287  ...............................................................................................  פיצויי פיטורים   ₪  
  ) 1,529  .............................  ) עד תאריך הפרישה דמי הבראה שלא שולמופדיון דמי הבראה     ₪
  6,894  ........................................................................  פיצוי בגין אי הודעה על פרישה   ₪  
  372  ....................................................................................  )ֶהְפֵרִׁשיםביגוד (ַּבת ּוְקצ  ₪ 

  כ"מעק פרישה"?  לוהשל  161-מהו סכום הרכיבים שיתן לכלול אותם בטופס ה
  ₪   17,710  .א  

 ₪   16,181  .ב

 ₪  18,082  .ג

  ₪  10,816  .ד

  פתרון   

  והחיות מס הכסה. 161א)(א), טופס 7(9פקודת מס הכסה, ס'   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

 : 161מתוך טופס 

  

  כ"מעק פרישה"  לוהשל  161-בטופס ה ם שיתן לכלול אותבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
  הם "פיצויי פיטורים", ו"פיצוי בגין אי הודעה על פרישה". 

  פיצויי פיטורים  9,287+פרישה פיצוי בגין אי הודעה על 6,894=  ₪ 16,181

  . ב תשובה 
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  דיי עבודה 
  
  
  

 יום המוחה השבועי שלאת  על תאי עבודה"  הודעה  "האם, על פי החוק הרלווטי, יש לציין ב   .21שאלה מספר  
  )בחר/י את המשפט הכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים(? בדוהע

 . לא, אלא אם כן יום המוחה השבועי לא חל בשבת  .א  

 .בשירות חיוי לציבור בתהליך עבודה או אלא אם כן מדוברכן,   .ב

 ומוחה.בחוק שעות עבודה מוסדר ומפורט זה  עייןמאחר ש לא,  .ג

  .את יום המוחה השבועי של העובדכן. יש לציין בהודעה   .ד

  פתרון   

  (א) 2ס'  -חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

, חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)ל  2ְלִפי ס' (א) 
  פירוט תאי העבודה של העובד בהודעה על תאי עבודה יהיה בעיים אלה: 

  זהות המעסיק וזהות העובד;  ) 1(  "

תקופת העבודה; היה    - ילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה  תאריך תח  ) 2(  
  חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה, יציין זאת המעסיק; 

  תיאור עיקרי התפקיד;  ) 3(  

  ציון שמו או תואר תפקידו של ממוה ישיר על העובד;   ) 4(  

וא  ) 5(   ומועדי תשלום השכר  כשכר עבודה  לעובד  כל התשלומים המשתלמים  ולם אם  סך 
  דירוג העובד ודרגתו; -קבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו 

  אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העין;   ) 6(  

  ; יום המוחה השבועי של העובד  ) 7(  

סוציאליים של העובד, וכן פירוט סוגי תשלומים של המעסיק ושל העובד בעבור תאים    ) 8(  
הגופים שאליהם המעסיק מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם התחיל  
הודעה   כך  על  ימסור  ההודעה,  מסירת  לאחר  התשלומים  את  בפועל  להעביר  מעסיק 

  פרדת לעובד; 

  לגבי מעסיק שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו   ) 9(  
, המסדיר את תאי העבודה של העובד 1957-לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז  1בסעיף  

  שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפיה אליו;  -

לגבי מעסיק שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעסיק שהוא    ) 10(  
זה האמור כולל הוראות לעיין  קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחו

) עד 1תאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות (  -תאי עבודה של עובדו של המעסיק  
) וכן תאים הוגעים לסיום יחסי עבודה; 1), וכל פרט וסף שקבע לפי סעיף קטן (ג)(9(

  כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי  -לעיין זה, "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל"  
  "   .1996-קבלי כוח אדם, התש"ו

  

ההסבר:   מיטבית. הרחבת  בצורה  ולצלו  לקראתו,  להיערך  לעובד  מאפשר  מראש  קבוע  מוחה  יום 
המחוקק קבע את ימי המוחה בחקיקה הראשית, הייו למי שיהודי שבת ולמי שאיו  

לחוק שעות  )  2ב(17יהודי הוקתה בחירה מסוימת בין יום שישי, שבת או ראשון (סעיף  
) לחוק הודעה  7(2עבודה ומוחה). בוסף, ומטעם דומה, חייב המחוקק הראשי בסעיף  

,  2002-לעובד ולמועמד לעבודה (תאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), התשס"ב
השבועי.  המוחה  יום  לרבות  עבודתו  תאי  בדבר  הודעה  לעובד  ליתן  המעסיק  את 

מא יום המוחה  אודות  מראש  פשרת היערכות לקראתו לשם הפקת המירב הודעה 
לבן    -מיקוד ישראל אבטחה שרותים וכח אדם בע"מ      9623-02-18עע (ארצי)  [  ממו

  ]. דדיאשוילי

  

  . ד תשובה 
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  5בן   ו). שבוע עבודתרואה חשבון(  ואצל מעסיקכמהל חשבוות  התחיל לעבוד טוי    1/12/2021-ב  .22שאלה מספר  
(א' שכר-ימים  ל  וה').  בסיס  ומשתלם  בחודש  של  על  ב')  2/5/2022-.  יום (יום  סוף  לקראת   ,

הל  ןתהעבודה,   מוקדמת  מעסיקו  עבודתיה  לפי  רים,טוילפ  בכתב  הודעה  את  בתום   וסיים 
  ת הקבועה בחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. תקופת ההודעה המוקדמ

יו  5/5/2022-אם ב להתייצב    צריך  טוי  א')יום  (  8/5/2022-בהאם  ם העצמאות,  (יום ה') חל 
  (בחר/י את המשפט הכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)לעבודה? 

 .ביום א' זה להתייצב לעבודה צריך טויכן.   .א  

 . המגיעים לו חופשהה, על חשבון ימי ביום א' זהרשאי להיעדר מעבודתו טוי . לא  .ב

 .ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורהֹוְכחּותֹו  על    המעסיק כן, אלא אם כן ויתר    .ג

  ביום א' זה.להתייצב לעבודה   צריךטוי לא לא.   .ד
  פתרון   

  . 3, ס' 1ס'  -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות   סעיפים רלווטיים

  . 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות:  1ְלִפי ס' 

    -בחוק זה 

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

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

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

  

  ".במשכורת א "עובדו. ְלִפיָכA, השל חודשִמְׁשַּתֵּלם על בסיס  טוישל  ושכר
  

  . חודשי עבודתו הראשוים ששת במהלך  פוטר טוי
  

   -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  3ְלִפי ס' 

  ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  במשכורתעובד   " 

  של יום אחד בשל כל חודש עבודה;  -במהלך ששת חודשי עבודתו הראשוים   ) 1(    

  6של    -תום שת עבודתו הראשוה  במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד    ) 2(
  ;ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה

  . "של חודש ימים -לאחר שת עבודתו הראשוה   ) 3(
  

חודשי    5  םהשלי  טוי,  2/5/2022,  ב'  יום, בפיטוריםהודעה מוקדמת ל  מעסיקה  תן לושבו  במועד  
הוא זכאי להודעה מוקדמת  ) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,  1(3. ְלִפי ס'  עבודה

  ).יום אחד בשל כל חודש עבודה( ימים 5של 

   .לפי ימים קלדרייםספירת ימי ההודעה המוקדמת היא 

  . 2022/5/8, א' להתייצב לעבודה ביום  צריךלא  טוילפיכך, 

  
  

  . ד תשובה 
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העבודה  ָחָלה  בעבודתו של טוי אצל מעסיקו    .23שאלה מספר   יחסי  יתוק  על שישה   ֶׁשּלֹאהפסקה תוך  עלתה 
    חודשים.

פיטורים  לפי   פיצויי  כפיטורים(תקות  אותה  שרואים  והתפטרות  הפיצויים    ְלִעְָין ,  )חישוב 
הכון ביותר  (בחר/י את המשפט    ?של אותה הפסקה בעבודה  ִּדיָּהסכום הפיצויים, מה    ְקִביַעת

 ִמֵּבין המשפטים הבאים)
הפיצויים  .א   ְּבִמְָיןלא    לעין קביעת סכום  ימים לשת    7על    ָהעֹוֶדֶפתכזו  הפסקה    ּתּוָבא 

 עבודה. 

ס'    .ב שלעין  אצל  לחוק,    1מאחר  בעבודתו  רציפות  בה   ַלְמרֹותמעסיק,  היראו  שחלה 
 .ּתּוָבא ְּבִמְָיןכל התקופה האמורה  לעין קביעת סכום הפיצויים, ,ההפסקה האמורה

ְּבִמְָיןלא    לעין קביעת סכום הפיצויים  .ג ימים לשת    14על    ָהעֹוֶדֶפת  כזו  הפסקה  ּתּוָבא 
 עבודה. 

יתוק של יחסי העבודה, לעין קביעת סכום הפיצויים, ההפסקה האמורה  ֶׁשָחלמאחר   .ד
  . ּתּוָבא ְּבִמְָיןכלל לא 

  פתרון   

  ) 9(2 , ס'1 ס' -חוק פיצויי פיטורים   רלווטייםסעיפים 

  ). 5(10תק'   - תקות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

  

ובעובד עותי שתי עוות בשתי שים    -מי שעבד שה אחת ברציפות    -(א) לחוק פיצויי פיטורים  1לפי ס'  
  פיטורים. -אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו שפיטרו פיצויי  -רצופות  

  - תיראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה ֵמֲחמַ   1לעין סעיף , לחוק 2לפי ס' 

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

- (ד) לחוק האמור, וכן שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים, תשס"ח1הקבועים בסעיף  
  שירות המילואים); חוק -(בחוק זה   2008

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

  חופשה שתית;  )3(

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

  המעסיק; חופשה או פגרה שלא בשכר שיתו לעובד על פי חוק או בהסכמת   )5(

  שביתה או השבתה;   )6(

  תאוה או מחלה;  )7(

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

הפסקה תוך יתוק יחסי עבודה שאיה עולה על  הפסקה ארעית ללא יתוק יחסי עבודה או    )9(
  שישה חודשים; 

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

לעין   -  תקות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)ל  10לפי תקה  
  : קביעת סכום הפיצויים לא יובאו במין

  ) לחוק;1(2שירות צבאי, או שירות צבאי מלא על פי התחייבות לשירות קבע, כאמור בסעיף   )1(

  יום; 120) לחוק העודפת של 1(2בסעיף תקופה של שירות חלקי כאמור   )2(

בסעיף    )3( כאמור  בשכר  שלא  פגרה  או  חופשה  של  על  5(2תקופה  העודפת  לחוק  לשת   14)  יום 
זכאית העובדת לדמי לידה בהתאם לתוספת השביעית   עבודה, למעט תקופה כאמור שבעדה 

  ; 1953-לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד

למעט תקופת הפסקה כאמור שעבורה זכאי העובד לתשלום  הפסקה מחמת תאוה או מחלה,    )4(
יום לשת  30מכוח היותו עובד, על פי חוק, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או והג ושלא תעלה על 

  עבודה, עם זכות צבירה; 

  . ימים לשת עבודה 7) לחוק העודפת על 9(2הפסקה כאמור בסעיף   )5(

  . ימים לשת עבודה 7במין הפסקה כזו העודפת על  לעין קביעת סכום הפיצויים לא תובאכלומר, 

 

  . אתשובה   
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עובד    .24שאלה מספר   ב,  שעתיטוי,  לעבוד  מעסיקו  כשליח  1/9/2020-התחיל  שירותי    ַהְּמַסֶּפֶקת  ֶחְבָרה(  אצל 
שבוע  הוא מועסק במשמרות.    ).14:00עד    6:00-וביום ו' מ  24:00עד    6:00-מ  'ה-'בימים א  משלוחים

  לזכאות ְּבָכפּוף  חגים דמי המעסיק משלם  .לא עובד בחגי ישראלהוא ). ו'-ימים (א' 6בן  עבודתו
  2/4שבת יום   1/4 יום ו  . מתוך לוח השה:הסכם מסגרת -צו הרחבה לפי  העובדים

  9/4שבת יום   8/4 יום ו  7/4 יום ה  6/4  יום ד  5/4 יום ג  4/4  ביום   3/4 איום 
    

          

  16/4 שבתיום   15/4 יום ו  14/4 יום ה  13/4  יום ד  12/4 יום ג  11/4  ביום   10/4 איום 
    

      
  פסח   ערב פסח 

  23/4 שבתיום   22/4 יום ו  21/4 יום ה  20/4  יום ד  19/4 יום ג  18/4  ביום   17/4 איום 
    שביעי של פסח   ערב שביעי של פסח         

  30/4 שבתיום   29/4 יום ו  28/4 יום ה  27/4  יום ד  26/4 יום ג  25/4  ביום   24/4 איום 
      יום הזכרון לשואה         

, הוא לא  לפיכךאת טוי למשמרת בעבודה.    ֵּבץיִׁש ) המעסיק לא  ערב שביעי של פסח(  21/4/2022-ב
, ַּבֲעבּור כמה ימי  4/2022חודש  ימי עבודה ב   החסירלא  טוי  ,  יום זה, ְלַמֵעט  אםביום זה.    עבד
  ? , לפי צו ההרחבה הוגע בעיין2220/4בתלוש  דמי חגים ולשלם ל המעסיקעל היה חג 

 ימי חג. 3  .א  

 ימי חג. 2  .ב

 ימי חג. 1  .ג

  ימי חג. 0  .ד

  פתרון   

  הסכם מסגרת.   -צו הרחבה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

במשכורת   עובד  לא  הוא  כלומר,  עבודה.  ימי  בסיס  על  לו  משתלם  טוי  של  עבודתו  שכר 
  ("חודשי"). 

  הסכם מסגרת, הדן בדמי חגים של עובד שאיו עובד חודשי:   -(א) לצו הרחבה 7ְלִפי סעיף 
חודשי עבודה במקום העבודה שלא עדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפי    3עובד לאחר  "   

  2ימי חג (  9החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור  
עובד   ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).   2ימי סוכות,    2ימי ראש השה, יום הכיפורים,  

  חג החלים בשבת. " לא יהיה זכאי לימי

בן   א  ו ה,  שיםודח  3-יותר מ  ובמקום עבודת  ו'). כמי שעובד-ימים (א'  6שבוע עבודתו של טוי 
  פסח ושביעי של פסח. -חג  ימי 2ו חל 4/2022-ב זכאי לדמי חגים.

ימים   6הוא בן   ושבוע העבודה שלחל בשבת. יום זה איו יום עבודה אצל טוי, ש  יום החג פסח
  . ')ו-(ימים א'

, אלא "בהסכמת המעסיק".  (יום לפי החג ויום אחרי החג)  שביעי של פסחטוי לא עדר סמוך ל
לאחר שלא שובץ למשמרת בעבודה, על ידי מעסיקו, ולא הועסק בערב החג, היעדרותו באותו 

  היום היא "בהסכמת המעסיק".

  . 4/2022בתלוש   בעבור יום חג אחדזכאי לדמי חגים לסיכום, טוי 

  . גתשובה 
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לו  ַהִחּיּוִיתלמצוא מקום לעשות בו את ההתמחות,   ִהְתַקָּׁשהסטודט למשפטים,  ,25-טוי, בן ה  .25שאלה מספר  
כמתמחה הסכים עורך דין להעסיקו    ,רבים   ִׁשְכּועַ   ַמֲאַמַצילהיות עורך דין. לאחר    ַהְכָׁשָרתֹוצורך  ל

 את עורך הדין ְלַׁשֵּמׁשאת הסכמתו בכתב טוי תן אצל עורך הדין,  לעבודה עם קבלתו  במשרדו.
  תשלום, בכל תקופת ההתמחות.  ְּבלֹא ולעבוד אצלו

 : בחר/י את המשפט הכון ביותר מבין המשפטים הבאים

 . עבור כל שעות עבודתו משכר המיימום 60%חיך" ששיעורו שכר לקבל "זכאי  טוי  .א  

 .זו בתקופה  עבודה שכרקבל ממעסיקו עורך הדין לא זכאי ל טוי, האמורותבסיבות   .ב

 .עבור כל שעות עבודתו משכר המיימוםשלא יפחת עבודה שכר לקבל זכאי  טוי  .ג

 . עבור כל שעות עבודתו  משכר המיימום  83%  עובד בגובה  תלמידשכר  לקבל  זכאי    טוי  .ד

 פתרון   

 . 12, ס' 2 ס' - שכר מיימוםחוק   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

(להלן    18עובד שמלאו לו  "  -מיימום  שכר  לחוק    (א)2ס'  ְלִפי   עובד) המועסק במשרה   -שים 
שכר עבודה שלא יפחת משכר המיימום    ממעסיקומלאה, כהוג במקום עבודתו, זכאי לקבל  

  . "לחודש, שכר המיימום היומי או שכר המיימום לשעה, הכל לפי העין

  ". יתת להתיה או לויתורזכותו של עובד, לפי חוק זה, איה  " -לחוק  12לפי ס' 

  .מת ללמוד מקצוע-עבודה עלחוק שכר מיימום לא מוציא מתחולתו אשים המבצעים  

איסור הוויתור על שכר מיימום תכליתו להגן על העובד מפי עצמו. ישם מקרים בהם העובד  
ע"ע   [  כה זקוק לעבודה או מצבו כה ירוד, עד כי יסכים לקבל עבודה בפחות משכר המיימום

  ]. דהרי יצחק -טוילי אשר  1054/01(ארצי) 

מעצם מהות היחסים שבין מאמן למתמחה, תהא ידו של המתמחה על התחתוה. מלכתחילה,  
מדובר במערכת יחסים בלתי שוויוית, במהלכה בא המתמחה בפי מאמו כתלמיד בפי רבו, 

מתן האישור שיפתח בפיו את  -ועלכאשר המאמן מופקד על תלמודו של המתמחה, על החייתו 
הדין. במצב דברים זה, בו אין כפות המאזיים מעויות, הרי שגם אם תן  -דלתות לשכת עורכי

המתמחה הסכמתו לשמש בפי המאמן בלא תשלום, או בתשלום חלקי, יש לראות בכך יצול 
ער, יש לראות לב מצדו של המתמחה ... מגד, למצ-מצוקתו של החלש ולא התהגות חסרת תום

לב את התהגותו של מאמן אם יעלה בפי המתמחה דרישה לעבודה ללא -כהתהגות חסרת תום
שכר, או בתשלום סמלי. בה במידה, תהא התהגותו של המאמן לוקה אם יקבל הצעה מעין זו  

[ע"ע והלאה"  לדחותה ממו  עליו  ושומה    -  חיים קאזיסעו"ד    1182/02  (ארצי)  מן המתמחה, 
  . ] ארייטתאופיק 

זכאי לקבל   הוא  ,אצל עורך הדין  והתמחות  בתקופת.  טויהוראות חוק שכר מיימום חלות על  
 . שכר עבודה שלא יפחת משכר המיימום עבור כל שעות עבודתו

  . גתשובה 
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, אז 25/8/2022, ועבדה אצלו ברציפות עד  1/9/2011-התחילה לעבוד אצל מעסיקה היחיד ב  לוה  .26שאלה מספר  
הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, עם פיטוריה מעבודתה. בכל תקופת עבודתה הועסקה שבוע 

  ימים בפועל.  194עבדה  2022ימי עבודה. בשת  6עבודה מלא בן 

חוק חופשה שתית בלבד, מהו אורך החופשה קבעות לפי   ה אם זכויות החופשה השתית של
  ?2022בעד שת  תזכאי לוההשתית לה 

 ימים   21  .א  

 ימים   25  .ב

 ימים   26  .ג

  ימים   20  .ד

  פתרון     

  . 3, ס' 1ס'  -חוק חופשה שתית   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

עבודה"" חופשה שתית  שת  חוק  חודש, שתחילתו אחד "  -, לפי  עשר  זמן של שים  פרק 
  . "ביואר של כל שה

  - 2022ת בעד ש לוהת אורך החופשה השתית לה זכאי

היא    2022, לעיין חוק חופשה שתית, שת  1/9/2011-כמי שהתחילה לעבוד אצל מעסיקה ב
  אצל מעסיקה.  לוהשל  12-שת עבודתה ה

אורך החופשה לכל שת עבודה אצל מעסיק אחד או במקום   -(א) לחוק חופשה שתית  3לפי ס'  
יום וסף  -מיית ואילך ]; בעד השה הש)4(א)(3ס' יום [ 21 -עבודה אחד, בעד השה השביעית 

  ]. )5(א)(3ס' יום [ 28לכל שת עבודה עד לחופשה של 

  יום.  26הוא  12 -כלומר, אורך החופשה השתית ְּבַעד שת העבודה ה

26  ] =21  ) +7 - 12   ; (28   [min  

, עבדה באותו חלק ַעלֹוְּבפומעסיקה היה קיים בחלק משת העבודה.    לוההקשר המשפטי ֵּבין  
  ימים.  194שה 

היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעסיק קיים בחלק משת העבודה ) לחוק,  2() ג(3לפי ס'  
יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי    - ימים    240  -פחות מ   והעובד עבד בתוך אותו חלק שה

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

  )  194/   240  (                              0.808333הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

.  חלק של יום חופשה לא יובא במין. 21.02מיבה את התוצאה  0.808333-ימים ב 26הכפלת 
  . ימים 21 - 2022בעד שת  לוה תזכאי האורך החופשה השתית ללפיכך, 

 . אתשובה 
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  ִמַּטַעם קיימת ַהָּסָעה ְמאּוְרֶּגֶת לעבודה ּוִמֶּמָּנה    ק"מ מביתו,  62של טוי, המרוחק    תובמקום עבוד  .27שאלה מספר  
בשעה  .  המעסיק עבודה,  יום  ההסעה  6:10בכל  אותו  אוספת  איסוף  ,  רחוקה   ֶׁשֵאיָּהמתחת 

בשעה  מביתו בשעה    7:00.  לעבוד.  ומתחיל  העבודה  למקום  מגיע  אותו    15:00הוא  אוספת 
  .  15:50-הוא מגיע ב ה, אלילתחת הורדה קרובה לביתוההסעה בחזרה 

  ַהְּמַזּכֹות למקום עבודתו ובחזרה ממה, כשעות עבודה    טוי   ָּסעּומ את הזמן בו    לֹוִלְכל  שי  האם
  )בחר/י את המשפט הכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים? (בשכר

 ק"מ.   40המרחק בין ביתו למקום עבודתו עולה על מאחר ש, כן  .א  

 מאחר שאיו זכאי להחזר הוצאות סיעה לפי צו ההרחבה הוגע לעין.לא,   .ב

 שהוא עולה על ההסעה המאורגת, הוא עומד לרשות המעסיק.  ֶׁשֵּמֶרַגע , מאחרכן  .ג

  .בשכראת טוי כשעות עבודה המזכות  האמורין לכלול את הזמן . אלא  .ד

  פתרון   

  .1ס'  -חוק שעות עבודה ומוחה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

"הזמן שבו עומד העובד לרשות    -חוק שעות עבודה ומוחה  ל  1סעיף  "שעות עבודה", כהגדרתן ב
חוץ  ,  העבודה ואויר...  כוח  להחלפת  לעובד  היתות  ומוסכמות  קצרות  הפסקות  ְלַרּבֹות 

  ". 20ִּפי סעיף מהפסקות ַעל 

כלל פסוק הוא, כי אין לכלול את הזמן בו סע העובד ממעוו למקום עבודתו ובחזרה ממה, 
 .כשעות עבודה המזכות בשכר. זאת מן הטעם שהעובד איו עומד לרשות העבודה בעת הסיעה

כשעות  או חוזה בין הצדדים המורה כי זמן הסיעה יחשב  בהיעדר הסכם קיבוצי, צו הרחבה,  
ומחזירם   העבודה  למקום  עובדים  בעצמו  מסיע  איו  לעבודה  בדרכו  שהעובד  וככל  עבודה, 

וספות בגין זמן זה בון תור    681/05ע  "[ע  לביתם, אין הוא זכאי לשכר עבודה או גמול שעות 
  .]יעקב הרמתי -בע"מ 

למבחן,   המבוא  לעובדילפי  ַהמּוְקֹות  הזכויות  בשאלה,  ַאֶחֶרת  צּוַין  לא  הן  אם  ולעובדות  ם 
הזכויות הִמְזָעִרּיֹות הובעות מהחוקים, מהתקות ומצווי ההרחבה הֵרֵלַווִטִיים. ְּכלֹוַמר, אם לא  
ְִכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה, המעביד ֵאיֹו צד להסכם ִקיּבּוִצי מיוחד או כללי, ֵאין ֶהְסֵּדר ִקיּבּוִצי, ֵאין  

על   ָחלֹות  שהוראותיו  ַעְִפי  ַהְרָחָבה  אישי  ַצו  עבודה  ֶהְסֵּכם  קיים  ולא  והעובדים  המעביד 
  שהוראותיו ֵרֵלַווְִטּיֹות לשאלה. 

  . אין לכלול את הזמן האמור כשעות עבודה המזכות את טוי בשכרכלומר, 

  

  . ד תשובה 
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יליד   .28שאלה מספר   ובמקום  1/6/2003טוי,  מעסיקו  אצל  תוכה  כמדריך  עבד  מ,  ועד   1/8/2021-עבודתו 
 עבודתושכר  .  תמו יחסי העבודה בין הצדדים, עם פיטוריו   10/2022בסוף חודש  .  31/10/2022

האמור לשעה   העבודה  בשכר  בעד כל שעת עבודה.  ₪  44.00  -  על בסיס שעות עבודה  והשתלם ל
₪, הורכב    44.00, סך  שקיבל  האמורכלומר, השכר השעתי    . ₪  8.80בסך    תוספת מקצועית  ְִכְלָלה

כל שעת עבודה.  ל₪    ₪8.80 לכל שעת עבודה ותוספת מקצועית בסך    35.20משכר יסוד בסך  
ל "ק"מ ומעלה ממשרדי המעסיק, קיבל קצובת אש  40להדרכה אצל לקוחות המרוחקים    ְּכֶׁשָּיָצא

ְלחֹוֶדׁש. לה  עבודתוֶהיֵּקף ְׁשעֹות    ₪ ליום.  24בסך   ] בשעות[  ולן שעות עבודתָהָיה ׁשֹוֶה ֵמחֹוֶדׁש 
  ו: בתקופת עבודת] בשקלים חדשיםל שקיבל ["וקצובת האש

  3/22  2/22  1/22  12/21  11/21  10/21  9/21  8/21  חודש
  147  61  92  166  110  103  138  179  )בשעות( רגילות שעות עבודה

 120 24 48  168 72 48 96 144  )בש"ח( ל"קצובת אש
                  

    10/22  9/22  8/22  7/22  6/22  5/22  4/22  חודש
    121 58  107  62  35  58  153  )בשעות( רגילות שעות עבודה

  192 96 48  120 48  96 72  )בש"ח( ל"קצובת אש

  , לפי חוק פיצויי פיטורים ותקותיו? טוילמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם 

 ₪  5,363  .א 

 ₪  4,664  .ב

 ₪  5,830  .ג

  ₪  5,945  .ד
  פתרון  

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

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

אחר שכך,  מ  חודשים רצופים ופוטר.  15  ו החדש ובמקום עבודתו החדשעבד אצל מעסיק  טוי
    ם ממעסיק זה.זכאי לקבל פיצויי פיטוריהוא 

היה שוה מחודש לחודש. כלומר,   ועל בסיס שעות עבודה. היקף שעות עבודת  והשתלם ל  ושכר
להלכה וה בהתאם  חודש.  בכל  ְלֵהֶפך,  או  יותר  חלקית  לעבודה  יותר  מלאה  מעבודה  עבר  א 

] בע"מ    44824-03-16ע"ע  הפסוקה  הפיצויים,  ADHENOM BERH TEAMI  -י.ב.שיא משאבים  חישוב    ,[
של היסוד  לשכר  ייערך  והוגע  תקה  ,  הפיצויים    7ברוח  (חישוב  פיטורים  פיצויי  לתקות 

  . והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)
  אצל המעסיק:  והרגילות, בכל חודשי עבודת וסך כל שעות עבודת

  179+138+103+110+166+92+61+147+153+58+35+62+107+58+121= שעות  1,590
  . 1,590/  15=  106שעות עבודה רגילות בממוצע בחודש: 

כללת בשכר עבודה תוספת מחלקתית או תוספת מקצועית,  (ב) לתקות האמורות, 1לפי תקה 
  יראו תוספות אלה כחלק משכר היסוד.

  . שכר יסוד 35.20+  מקצועיתתוספת   8.80=  ₪  44.00:  לעין תקות אלההשעתי ו כלומר, שכר
  . בחשבון שכר העבודה לעין פיצויי פיטורים תובאמלא שקיבל  ל"אשה קצובת

  ₪.  4,664 -שכר רגיל, שיובא בחשבון לעין חישוב פיצויי פיטורים 
  שעות עבודה בממוצע בחודש  106×  לשעת עבודה₪  ₪44 =  4,664

לא יפחת שכר העבודה שיובא בחשבון לעין חישוב פיצויי פיטורים, משיעור  "...  -לחוק פיצויי פיטורים    ב13לפי ס'  
, טוישל  שכר העבודה ". , לפי היקף המשרה1987-לחוק שכר מיימום, תשמ"ז  1שכר המיימום כהגדרתו בסעיף 

  .  יקף משרתוגבוה משכר המיימום, לפי ה, ובא בחשבון לעין חישוב פיצויי פיטוריםהמ

שכר חודש אחד לכל שת עבודה. לפיכך, על המעסיק החדש   -  טוישיעור הפיצויים לו זכאי  
  ).סכום מקורב ומעוגל(  ₪ 5,830לשלם לו פיצויי פיטורים בסך 

  בחשבון לעין חישוב פיצויי פיטורים  שכר המובא 4,664 × חודשי עבודה 15/  חודשים בשה 12=  ₪ 5,830

  . גתשובה 
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.  חודשמשתלם על בסיס של , (חות בגדי שים) , אצל מעסיקה היחיד ,3שואה+לוהשל ה שכר  .29שאלה מספר  
משכר זה, על המעסיק לכות מס הכסה, דמי ביטוח ₪.  10,540 - 2/2022שכר עבודתה בתלוש 

חלקה  - ₪  632סך , בתלוש זה, משכרה מוכהכמו כן,  ₪.   727לאומי ודמי ביטוח בריאות בסך 
  .ַהְרָחָבה (וסח משולב) לפסיה חֹוָבהבתשלומים לקרן פסיה מקיפה, מכוח צו 

מהו, לפי חוק הגת השכר, הסכום , ₪ על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב  9,180 הלמעסיק תחייבא יאם ה
  ? )סכום מעוגל( זה , לכיסוי חוב2/2022תלוש ב  הַהְּמַרִּבי שיתן ְלַּכֹות משכר עבודת

 ₪   2,635  .א  

 ₪   4,719  .ב

 ₪  2,295  .ג

  ₪   2,453  .ד

  פתרון   

  25, ס' 1ס'  -חוק הגת השכר    סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

לרבות תשלומים בעד חגים, פריון    -"שכר עבודה"    -לחוק הגת השכר, בחוק זה    1לפי סעיף  
  לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו.  עבודה ושעות וספות ותשלומים אחרים המגיעים

  - , לחוק הגת השכר )6(א)(25ְלִפי סעיף 

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

חוב    )  6( על חשבון  יוכה  בתאי שלא  ִּבְכָתב מהעובד למעסיק,  ִהְתַחְּיבּות  פי  על  חוב 
  "   כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

חוב על פי התחיבות בכתב למעסיק, בתאי שלא   לוהשל    המשכר עבודת , יתן לכות  כלומר
  . ₪ ,6352 -מרבע שכר העבודה, כלומר יוכה על חשבון חוב כאמור יותר 

  שכר העבודה  540,10 × 25%  = סכום מרבי שיתן לכות מהשכר על חשבון חוב כאמור ₪ ,6352

  החוב₪    >9,180יכוי מרבי על חשבון החוב₪  2,635
  

  

  . אתשובה 
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שים אצל מעסיקו. על הצדדים חלות הֹוָראֹות ַצו ַהְרָחָבה (וסח משולב)    9, עובד זה  40-טוי, בן ה  .30שאלה מספר  
לקרן הפסיה    השוטפים   לתשלומיו   בוסףוטוי מבוטח ְלִפיו בקרן פסיה מקיפה.    חֹוָבהלפסיה  
תשלומים    טוישכרו של  כים מ, שמבוצעים מכוח צו ההרחבה האמור, מו)חלק עובד(  המקיפה
זה  תשלום  (  מבוטח   ֶׁשֵאיֹושכר    ְּבִגין,  חייב לשלם לה ִּבְלַבד  שטוי   לקופת הגמל "אאא"שוטפים  

טוי הודיע למעסיקו בכתב על   . לאחרוה)) לפקודה2(ב)(47-א ו 45הטבות מס לפי ס'  ב  מזכה את טוי
  משכרו. לו שלא לכותם יותר  ְוהֹוָרהלקופת הגמל "אאא" לתשלומים האמורים   ִהְתְַּגדּותֹו

ולכות משכרו של טוי את התשלומים   בסיבות האמורות, רשאי המעסיק להמשיך  האם, 
  )בחר/י את המשפט הכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים( השוטפים לקופת הגמל "אאא"?

 התשלומים האמורים.  ְּגִבַּית, לצורך  ַאֵחר ַּתְׁשלּום  ֶאְמָצִעילא, ובלבד שטוי תן למעסיק    .א  

כן. המעסיק חייב בכל מקרה, לפי החוק, להמשיך ולכות תשלומים אלה משכרו של    .ב
 טוי. 

 לתשלומם.  ִהְתְַּגדּותֹולא, מאחר שטוי הודיע למעסיקו בכתב על   .ג

  . יֹוֵתר ֵמֶרַבע שכר העבודההתשלומים האמורים שלא יוכה על חשבון  כן, ובלבד  .ד
  פתרון   

  (א). 25, ס' 1ס'  -  הגת השכרחוק   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

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

מס הכסה שהמעסיק והעובד או המעסיק בלבד חייבים לשלם לה מכוח הסכם קיבוצי או צו  
שיתה להם הסכמת קופת    הרחבה, או מכוח חוזה עבודה או הסכם אחר בין העובד והמעסיק

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

  . 1963-תשכ"גפיטורים, 

  - (א) לחוק 25לפי ס' 

  :א סכומים אלהלא יוכו משכר עבודה אל  "  

  סכום שחובה לכותו, או שמותר לכותו על פי חיקוק;   ) 1(
  תרומות שהעובד הסכים בכתב כי יוכו;  ) 2(
דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לכותם מן השכר על פי הסכם קיבוצי    ) 3(

לועד   הרגילים  והתשלומים  יוכו,  כי  בכתב  הסכים  שהעובד  או  עבודה  חוזה  או 
  העובדים במפעל;

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

מקצועי  ב) 3( טיפול  הסכמים -דמי  בחוק  כמשמעותו  היציג  הארגון  לטובת  ארגוי 
ה... קיבוציים פי  על  לכותם  שיש  עובד  ,  של  משכרו  עבודה  חוזה  או  קיבוצי  סכם 

שר   כאמור;  ליכוי  בכתב  הסכים  שהעובד  או  עובדים,  ארגון  בשום  חבר  שאיו 
העבודה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 
עובדים במדיה, ובאישור ועדת העבודה של הכסת, יקבע בתקות את מקסימום דמי  

  ארגוי שמותר לכותם לפי פסקה זו; -המקצועיהטיפול 
  סכום שהוטל כקס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק;   ) 4(
תשלומים שוטפים לקופות גמל ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד    ) 5(

על   בכתב  למעסיקו  הודיע  הוא  אם  העובד  של  משכרו  יוכו  לא  לה  לשלם  חייב 
  ;םהתגדותו לתשלומ

חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעסיק, בתאי שלא יוכה על חשבון חוב כאמור    ) 6(
  יותר מרבע שכר העבודה;

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

  . )6פסקה (

התשלומים שטוי מבקש שלא יוכו יותר משכרו, הם תשלומים לקופת גמל שהוא (טוי) בלבד  
  התגדותו   עלאם טוי הודיע למעסיקו בכתב  שלעיל,  )  5(א)(25ס'  לפיכך, לפי    חייב לשלם לה.

  ., המעסיק לא רשאי לכותם משכרולתשלומם
  

  . גתשובה 
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, עקב מחלה,  7/2022-) בצוות תקשורת. בHelp Deskטוי עובד אצל מעסיקו כאיש תמיכה טכית (  .31שאלה מספר  
לצמיתות   100%טוי הוכר גם ככה  באמצעות כסא גלגלים (  ַהִּמְתֵַּידהפך להיות "אדם עם מוגבלות",  

שות ). הוא לא איבד את כושרו לעבוד כאיש תמיכה ומסוגל לעמוד בכל דריבמוסד לביטוח לאומי
התפקיד במסגרת מקום העבודה. בתחילת כל יום עבודה ערכת ישיבת צוות באחד משי חדרי 

ישיבות   לחדר  בכיסה  אך  זהים,  הישיבות  חדרי  שי  העבודה.  במקום  שלוש    1הישיבות  יש 
  בכסא גלגלים אפשרית.   ַהִּגיָׁשה 2מדרגות, בעוד שלחדר ישיבות 

  2הוא חייב להשתתף, תתקיימה בחדר ישיבות  טוי מבקש מהמעסיק שישיבות צוות שבהן  
גישה בכסא גלגלים   ֶׁשְּיַאְפְׁשרּון  לֹועֲ ) או מַ ָּפעּוְמׁש  ַמֲעָבר(ֶּכֶבׁש  המעסיק    ַיְתִקין,  ַלֲחלּוִפיןבלבד, או  

  מוגבלותו.  ֵמֲחַמת. אם לא תיעה בקשתו, טוען טוי, יחשב הדבר כאפליה 1גם לחדר ישיבות 

לעין,   הוגע  החוק  לפי  להיחשב    איהאם,  עלול  האמורות,  מבקשותיו  אחת  לא  אף  ביצוע, 
  ) מוגבלותו? (בחר/י את המשפט הכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים ֵמֲחַמתכהפליה של טוי 

 , שאיה מטילה על המעסיק טל כבד מידי, מהווה הפליה.ַהְתָאָמהכן. אי ביצוע   .א  

ו להשתתף בישיבות הצוות במקום שקבע המעסיק, טוי לא  לא. כמי שאין באפשרות  .ב
 לתפקידו.   ָּכִׁשיר

, אם יתקין  ןלֹועֲ ּמַ או הַ   ַהֶּכֶבׁש  ֲעלּותכן, אך המעסיק רשאי לכות משכרו של טוי את    .ג
 כאלה.

  .לתת יחס שוה לעובד עם מוגבלות בשל דרישות התפקידלא. לפי החוק, אין   .ד
  פתרון   

  . חוק שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות  רלווטייםסעיפים 
  . תקות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות (השתתפות המדיה במימון התאמות)

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

    - לאשים עם מוגבלות זכויותשוויון לחוק  8לפי ס' 
כשירים    א)  " שהם  ובלבד  מוגבלותם,  מחמת  עבודה,  דורשי  בין  או  עובדיו  בין  מעסיק  יפלה  לא 

  לתפקיד או למשרה הדוים, בכל אחד מאלה: 
  קבלה לעבודה לרבות מבדקי קבלה;   )1(
  תאי עבודה;   )2(
  בעבודה; קידום   )3(
  הכשרה או השתלמות מקצועית;   )4(
  פיטורין או פיצויי פיטורין;   )5(
  הטבות ותשלומים היתים לעובד בקשר לפרישה מהעבודה.   )6(

  לעין סעיף קטן (א), רואים כהפליה גם קביעת תאים שלא ממין העין.   (ב)  
המתח  (ג)   מפעולה,  הימעות  או  פעולה  זה,  סעיף  לפי  כהפליה  רואים  מהדרישות  אין  ייבת 

  המהותיות של התפקיד או של המשרה.
הוראות סעיף זה יחולו, בשיויים המחויבים, גם על מי שהיה בעבר אדם עם מוגבלות, על מי    (ד)  

  שחשב לאדם עם מוגבלות ועל בי משפחתו של אדם עם מוגבלות המטפלים בו.
  -לעין סעיף זה   (ה)  

  - "בן משפחה"   
  ילד; בן זוג, הורה או   )1(  
  - בן זוגו של הורה, בן זוגו של ילד, אח או אחות או בי זוגם, סב, סבתא, כד או כדה    )2(  

  שעיקר פרסתו של אדם עם מוגבלות עליהם; 
ביצוע התאמות הדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של אדם עם מוגבלות  -לרבות אי  -"הפליה"      

  אשר יאפשרו את העסקתו; 
לרבות התאמת מקום העבודה, הציוד שבו, דרישות התפקיד, שעות    -"התאמות"  "התאמה",      

העבודה, מבדקי קבלה לעבודה, הכשרה והדרכה, והלי עבודה, והכל מבלי שהדבר יטיל על  
  המעסיק טל כבד מדי; 

מדי"       כבד  ההתאמה   -"טל  בעלות  היתר,  בין  בהתחשב,  העין,  בסיבות  בלתי סביר  טל 
בגודל   האדם,  וטיבה,  כוח  בהרכב  העובדים,  במספר  הפעילות,  בהיקף  ובמבהו,  העסק 

  . ובקיומם של מקורות מימון חיצויים או ממלכתיים לביצוע ההתאמה

ו. ביצוע, אף לא אחת מבקשותיו האמורות, עלול להיחשב כהפליה של טוי מחמת מוגבלות  אילפיכך,  
 2שישיבות צוות שבהן הוא חייב להשתתף, תתקיימה בחדר ישיבות  ,  המעסיק להיעות לבקשתו  על

ֶּכֶבׁש (ַמֲעָבר ְמׁשּוָּפע) או ַמֲעלֹון שיאפשרו גישה בכסא גלגלים גם לחדר ישיבות   להתקיןבלבד, או ַלֲחלּוִפין,  
  . אי ביצוע התאמה, שאיה מטילה על המעסיק טל כבד מידי, מהווה הפליה  .1

, תקות שוויון זכויות לאשים עם מוגבלות (השתתפות המדיה במימון התאמות)לפי      חבת ההסבר:הר
המדיה בעלות  להיות זכאי להשתתפות  עשוי המעסיק, בהתקיים התאים שבתקות,  

  .ההתאמות ששא בהן

  . אתשובה 
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, ה₪ לכל שעת עבודה רגילה. שבוע עבודת  92  -על בסיס שעות עבודה  לה  משתלם    לוהשל    השכר  .32שאלה מספר  
הוא "יום מקוצר"    ג'שעות. יום    8  -'). תחום יום עבודה רגיל  ו-ימים (א'  6, בן  הבמקום עבודת

לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, שחל על  במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה אחת (
מופסקת העבודה למוחה ולסעודה. ְּבֵעת   ,9:00עד שעה    8:00, משעה  עבודהכל יום  ). בהצדדים

  לצאת ממקום העבודה. זמן ההפסקה לא חשב כחלק משעות העבודה.   תרשאי לוהההפסקה 

  :8/7/2022-והסתיים ב 3/7/2022-, בשבוע שהחל בלוהלהלן רישום מתוך שעון הוכחות של 

  8/7/2022 ו  7/7/2022 ה 6/7/2022 ד 5/7/2022 ג 4/7/2022 ב  3/7/2022 א  יום
 04:30 03:30 04:15  04:15 04:00 03:45 כיסה
 14:30 12:00 14:30 13:15 14:45  13:15 יציאה

  בשבוע זה?  הבעד שעות עבודת לוהמהו השכר שיש לשלם ל
 ₪  5,077.25-לא פחות מ  .א  

 ₪   5,054.25-לא פחות מ  .ב

 ₪   5,094.50-לא פחות מ  .ג

  ₪  5,008.25-לא פחות מ  .ד

  פתרון   

  צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק..  20, 16, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומוחה   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

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

, ובעת ההפסקה  שעה אחתֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למוחה ולסעודה למשך    ".20סעיף  
לחוק שעות     ,20והג המעסיק כדין (ְלִפי ס'  תא עובדילצאת מהמקום שבו ה  לוהה  תהי  תרשאי

 עבודה ומוחה)  כשאיו מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

  8  -'). תחום יום עבודה רגיל במקום העבודה  ו-ימים (ימים א'  6הוא בן    לוהשבוע העבודה של  
במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה מתחום קבוע  ' הוא "יום מקוצר"  גשעות עבודה. יום  

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

עבודה ששתי שעות ממה, לפחות, הן    -"עבודת לילה" (שפירושה    העבד  לוה'  ה-, ב' וא'  בימים
  יום ו', בו עבדה, הוא יום שלפי המוחה השבועית.   ).06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

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

  בשבוע זה:  הבעד שעות עבודת  לוההשכר שיש לשלם ל חישוב

  
  . ב תשובה 
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לוה  עם קבלתה    .33שאלה מספר   היא  לעבודה  של  במסגרתו אצל מעסיקה החדש,  חוזה עבודה,  על  הוחתמה 
שלוש שים, היא  לעבוד אצל המעסיק    ַּתְתִמידבעבודה, אם    ָּׁשֲארּוָתּהיִה כתב כי לשם הבטחת  

אם תבקש לפי ההסכם,    שים.  ₪3 בתום אותן    15,000פעמי בסך  -תהיה זכאית לקבל תמריץ חד 
לה   תשולם  מהמעסיק,  לא   ִמְקָּדָמהזאת  אם  משכרה האחרון  שתוכה  זה,  תמריץ  חשבון  על 

  שים כאמור.  3לעבוד תתמיד 

ֲהָפָרה של חוק איסור מהווה  ה בעבודה,  לושל    התמריץ זה, שועד להבטיח את הישארותהאם  
 )ִמֵּבין המשפטים הבאיםבחר/י את המשפט הכון ביותר ( ?קבלת ביטחוות מעובד

 .בעבודה  הלשם הבטחת הישארות ועד , המהווה זכות עתידית,הז שתמריץכן, מאחר   .א  

ובלבד ש  .ב היחסי של התמריץ אם תעבוד אצל המעסיק  לא,  זכאית לחלק  לוה תהיה 
 שים.  3-פחות מ

 מאחר שכחלק מחוזה העבודה, התמריץ האמור היה תאי לקבלתה לעבודה.כן,   .ג

 האמור.חוק תמריץ זה לא מהווה הפרה של הלא.   .ד

 פתרון   

 .חוק איסור קבלת ביטחוות מעובד  סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

    -לחוק איסור קבלת ביטחוות מעובד  1לפי ס' 
    - בחוק זה  " 

הבטחת   -"בטוחות"    לשם  למעסיק  מעובד  המסרים  שטר,  או  כסף  לרבות  מיטלטלין, 
למטרות   משועבד  כס  וכן  לעבודה,  לקבלתו  כתאי  או  בעבודה  הישארותו 

  . כאמור
  . "לרבות מועמד לעבודה אצל מעסיק   -     "עובד"   

  ". לא יקבל מעסיק, במישרין או בעקיפין, בטוחות מעובד ולא יממשן" -לחוק האמור  2לפי ס' 
למעסיק   לתת  דרשה  לא  הישארותלוה  הבטחת  לשם  שטר,  או  כסף  לרבות    ה מיטלטלין, 

שות    שלוש, לו תהיה זכאית בתום  התמריץ החד פעמי ולא שיעבדה כס למטרה זו.    בעבודה
  עבודה, איו "בטוחות". 

  יתה מצד המעסיק, ולא מצד לוה.  התמריץ האמורם ושלת יתרה מכך, ההתחייבות ל
 . הפרה של החוק האמור הלא מהוו תמריץ זהלפיכך, 

  . ד  תשובה
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אביב.  -וילוות בתלהתחלתם לעבוד כחשבי שכר אצל מעסיקכם החדש, יבואן    20/11/2022-ב .34שאלה מספר  
המעסיק לפי צו הרחבה בעף היבוא, היצוא והמסחר בסיטוות, שחל על מעסיקכם ועל עובדיו, "

וישלם   העובד    ִמֵּדייפריש  לזכותו של  בחדשו  או    5%חודש  מהשכר החודשי שלו לקרן מקפת 
,  טוי של    11/2022  ם את תלוש שכרתבדק  ." מבטחים או לכל קופת תגמולים מוכרת כולל בקים

ב14/6/1984יליד   המעסיק  אצל  לעבוד  שהתחיל  בכל   3/1/2022-,  עבורו  שמופרשים  ומצאתם 
) מקפת  לקרן  כספים  שלחודש  החודשי  על  ומהשכר  העומד  הבא:  ₪   10,216,  הפירוט  לפי   ,(6%  

  ) למרכיב תגמולי העובד. משכרו ִּכיםּוֶׁשְּמ( 5%-למרכיב תגמולי מעסיק ו 5%למרכיב פיצויים, 

את טוי  כון  כדי שיעמוד המעסיק בחובתו לבטח    )11/2022בתלוש  (  בהפרשות האמורות  ַּדי  ַהִאם
  )המשפט הכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםבחר/י את ? (בחודש זה בביטוח פסיוי

 לבטח את טוי בביטוח פסיוי.  בחובתויעמוד מעסיק שהכדי  אלהדי בהפרשות  כן.  .א 

  5%-למרכיב תגמולי מעסיק ו  6.5%למרכיב פיצויים,    6%  להפרישלא. היה על המעסיק    .ב
 . ) למרכיב תגמולי העובדשל טוי  שמוכים משכרו(

 . 2.33%-שהמעסיק יגדיל את ההפרשה למרכיב הפיצויים בכן, ובלבד   .ג

  6%-למרכיב תגמולי מעסיק ו  6.5%למרכיב פיצויים,    6%לא. היה על המעסיק להפריש    .ד
  . ) למרכיב תגמולי העובדו של טוישמוכים משכר(

  פתרון  

  . 23 ,22 ,20, 19, 15ס'  -חוק הסכמים קיבוציים  סעיפים רלווטיים
    .חֹוָבהַצו ַהְרָחָבה (וסח משולב) לפסיה 

  . 2016בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פסיוי במשק   הרחבהצו 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

 

  

  

  

-עבודה, סיום-וראות שבהסכם קיבוצי בדבר תאי"ה  -לחוק הסכמים קיבוציים    19לפי סעיף  
עובד ומעסיק וזכויות המוקות להם  ע בודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על 

ההסכם,   עבודה בין כל מעסיק וכל עובד שעליהם חל  הוראות אישיות), יראו אותן כחוזה  -(להלן  
כדין;  בוטלו  לא  או  שוו  לא  עוד  כל  הקיבוצי,  ההסכם  של  תקפו  פקיעת  לאחר  אף  ותקפן 

  ". השתתפות בשביתה לא יראו כהפרת חובה אישית

בצו   האמורה  ההפרשה כמשמעותו  מטיב,  פסיה  הסדר  חשבת  לא  טוי,  בעד  מקפת,  לקרן 
  הרחבה (וסח משולב) לפסיה חובה.  

יליד   צו  ש  ,14/6/1984כעובד  הוראות  מעסיקו  ועל  טוי  על  חלות  מטיב,  פסיה  הסדר  לו  אין 
  . צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פסיוי במשק ו  הרחבה (וסח משולב) לפסיה חובה

צו הרחבה חֹוָבה  שיעורי ההפרשות לפי  (לרבות הגדלת ההפרשות),    (וסח משולב) לפסיה 
, וגבוהים  צו הרחבה בעף היבוא, היצוא והמסחר בסיטוותגבוהים משיעורי ההפרשות לפי  

  משיעורי ההפרשות שביצע בפועל המעסיק. 

ס'   קיבוציים    22לפי  הסכמים  אישית  "  -לחוק  מהוראה  שוה  שהיא  עבודה  בחוזה  הוראה 
בהסכם הקיבוצי עדיפה; היה השיוי לטובת  ההוראה ש  -שבהסכם קיבוצי החל על בעלי החוזה  

במפורש אותו  דבר המוע  בהסכם הקיבוצי  בחוזה העבודה, אם אין  העובד, עדיפה ההוראה 
  ". שיוי

היו חלים על עובד יותר מהסכם קיבוצי אחד, הולכים אחר הוראה שהיא  " -לחוק  23לפי סעיף 
  ".לטובת העובד

כון ) כדי שיעמוד המעסיק בחובתו לבטח  11/2022די בהפרשות האמורות (בתלוש  כלומר, לא  
פסיוי בביטוח  זה  את טוי  על המעסיק להפריש  .  בחודש  פיצויים,    6%היה    6.5%למרכיב 
  .) למרכיב תגמולי העובדשמוכים משכרו של טוי( 6%-למרכיב תגמולי מעסיק ו

  

  . ד תשובה 
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עובדלוה  .35שאלה מספר   התחילמלאהבמשרה    ת,  מעסיק  ה,  אצל  הצדדים  1/8/2020-ב  הפרטי  הלעבוד  על   .
הבראה דמי  תשלום  בדבר  ההרחבה  צו  הֹוָראֹות  "הצו")   חלות  דמי  (להלן:  משלם  המעסיק   .

בשה,   פעם  ב (  יולי  בתלושהבראה  המסתיימת  התקופה  אצל   לוה  ).ביולי  31-בעד  ברציפות  עבדה 
מאחר ). 30/6/2022תום תקופת עבודתה קבע לסוף יום עבודתה (מ פוטרה, אז 30/6/2022המעסיק עד 

  ). 30/6/2022גם לא עד ( 7/2021דמי הבראה בתלוש  הלא שולמו ל, 1/8/2020-לעבוד ב השהתחיל

  ?6/2022  בתלוש  לוהלדמי ההבראה ַהַּמִּגיַע    ךצו, מהו סה₪, לפי    378יום הבראה הוא    ערךאם  

 ₪   3,969.00  .א  

 ₪    3,780.00  .ב

 ₪  4,347.00  .ג

  ₪  4,158.00  .ד

  פתרון   

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

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד   -(א) להסכם שהורחב  7לפי ס'  
דמי    ומעביד לגבי תקופה של עד שתיים שלפי תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את  וזאת 

  .ההבראה עבור אותה תקופה במהלך עבודתו

  .7/2021דמי הבראה בתלוש  שילם ללוה לא, המעסיק לפי תוי השאלה

ְּבֶׁשל    לוה זכאית   6/2022בתלוש  לפיכך,   ועד   1/8/2020-שמ  עבודתהכל תקופת  לדמי הבראה 
30/6/2022.    

  ימי הבראה.  5ְּבֶׁשל שת העבודה הראשוה ֵיׁש לשלם לעובד 

לעובד   ֵיׁש לשלם  זכאי לחלק    6ְּבֶׁשל שת העבודה השיה  עובד  ַיֲחִסי של קצובת ימי הבראה. 
  הבראה ֲעבּור חלק משת עבודה בה עבד. 

 החישוב:

  תעריף  378 × ]ימי הבראה 5 ×  חודשים 12 / 12 + ימי הבראה 6 × חודשים 11 / 12  [=   ₪ 3,969.00

  

לב  : הרחבת ההסבר בעבודתכם,שימו  לדמי   !  זכאותו  את  לבדוק  יש  פורש,  שעובד  עת  בכל 
כל  בגין  דמי הבראה  לו  ששולמו  לוודא  יש  זכאי להם,  ככל שהוא  הבראה. 

  תקופת עבודתו. 

   

  . אתשובה 
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  .36שאלה מספר  

  

מעסיקה    לוה אצל  ברציפות  עבודתה  עובדת  באישור  ,  ְלַחֶּייהָ   ֵמֲחָׁשׁששים.    9זה  ובמקום 
).  לראשוה בחייה ( רצופים  ימים  45  ּכֹותּומ  לשים  במקלטָׁשֲהָתה  ,  המחלקה לשירותים חברתיים

הודיעה למעסיק על מימוש זכותה להיעדרות זו, בדרך    לוה  בכל אותם ימים עדרה מעבודתה.
  .  חופשה בלא תשלום  היה כדין  באותם ימים  היעדרותה זו  דין  .ובתקות  ובמועד הדרשים בחוק

תום ב  לעבודתה  ֶׁשָחְזָרהשבוע לאחר    לפטר אותה,  רשאי המעסיק  , לפי חוק עבודת שים,האם
  ) הכון ביותר מבין המשפטים הבאיםבחר/י את המשפט ( האמורים? ימי ההיעדרות

 . הפיטורים הם בקשר לשהייה במקלטלא. אסור למעסיק לפטר אותה, אלא אם כן   .א  

   לעבודה בתום ימי ההיעדרות האמורים.   שחזרהשבוע לאחר    ,רשאי לפטר אותה  ואה.  כן  .ב

 . הוגע לעייןלפיטוריה מאת השר היתר המעסיק לא, אלא אם כן יקבל   .ג

 . ימים לפחות 60במקלט כאמור מאחר שלא שהתה  ,המעסיק רשאי לפטר אותה .כן  .ד

  פתרון   

 (ד). 9), 5(ג)(7ס'  -עבודת שים חוק   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

בתקופה שבה היא שוהה  "  עובדת רשאית להיעדר מעבודתה) לחוק עבודת שים,  5(ג)(7ְלִפי ס'  
במקלט לשים מוכות באישור המחלקה לשירותים חברתיים או משרד העבודה והרווחה, ובלבד  
שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שים עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה  

קלט כאמור; העדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה זו דיה כדין חופשה בלא תשלום, וזמן  במ
העדרה לא יבוא במין לגבי זכויות התלויות בוותק; הוראות פסקה זו יחולו על עובדת שעבדה  
אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה תקופה של שישה חודשים רצופים או יותר; לעין  

  ".  פסקה זו

  הפיה מראש או אישור בדיעבד;  -" "אישור

  ; 1958-כמשמעותה בחוק שירותי הסעד, תשי"ח -"מחלקה לשירותים חברתיים" 

לשים מוכות"   ילדה, לרבות   -"מקלט  מחשש לחייה או לחיי  שבו שוהה אישה מוכה  מקום 
  מקום כאמור שאיו תמך בידי המדיה או רשות מקומית;

אלא אם כן הודיעה העובדת על מימושה למעסיק בדרך  לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו  
  ובמועד כפי שקבע שר העבודה והרווחה; 

לא יפטר מעסיק עובדת השוהה במקלט לשים מוכות בימי  (ד) לחוק עבודת שים,  9ְלִפי ס'  
ימים לאחר תום ימי ההיעדרות   150) או במשך תקופה של 5(ג)(7העדרה מעבודתה לפי סעיף 

ייתן   ולא  שר  כאמור,  מאת  בהיתר  אלא  האמורות,  בתקופות  החל  למועד  פיטורים  הודעת 
, ולא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם, לדעתו, בקשר לשהייה העבודה והרווחה

  במקלט. במין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לא יבואו התקופות האמורות בסעיף קטן זה.

 150המעסיק לא רשאי לפטר את העובדת במשך תקופה של  לפיכך, על פי חוק עבודת שים,  
   . אלא אם כן יקבל היתר לפיטוריה מאת השר הוגע לעיין,  זוימים לאחר תום ימי היעדרותה  

  . גתשובה 
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(  5בן    טוישבוע העבודה של    .37שאלה מספר   הוא  ה'- א'ימי עבודה   ו שכר.  מעסיקו עובד עבודה מלאה אצל  ). 
לדמי מחלה ְִקַּבַעת   . זכותו₪  536א מקבל  ובעד כל יום עבודה ה  .על בסיס ימי עבודה  לו   משתלם 

  טוי .  ימים  27  -  )"תקופת הזכאות המקסימלית"ו (תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה של.  לפי חוק דמי מחלה
] ב'יום  [  7/11/2022-ב  ָהֵחל,  טיפול תקופתי  ְלֵׁשםועדר בשל כך מעבודתו    במחלה ַמְמֶאֶרתחלה  

מסר למעסיק אישור רפואי בכתב כי הטיפול  הוא  כדרש בחוק,  ].  יום ד'[  9/11/2022  (כולל)  ועד
  . ממארת לאותה מחלה ְּבֶקֶׁשרְִדַרׁש 

  ?11/2022בתלוש  לטוילשלם   המעסיקסך דמי המחלה שעל , חוק דמי מחלה לפי, מהו

 ₪   1,072  .א  

 ₪   536  .ב

 ₪  1,608  .ג

 ₪  268  .ד

  פתרון   

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

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

  משתלם לו על בסיס של ימי עבודה. לפיכך, הוא "עובד בשכר". טויגמול עבודתו של 

כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי  טוי ועדר בשל  במחלה ממארת  מסר למעסיקו    הוא  .חלה 
  .אישור רפואי בכתב כי הטיפול דרש בקשר לאותה מחלה

   -(א) לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 
לקבל    "  זכאי  יהיה  מחלה  עקב  מעבודתו  שעדר  הזכאות  ממעסיקועובד  לתקופת  בכפיפות   ,

  -  4המקסימלית כאמור בסעיף 
 - תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו (להלן    -החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור    )  1(

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

על אף האמור בסעיף קטן (א), עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה  "   - לחוק  )1(א2לפי ס' 
שדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ועדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות  
דמי מחלה החל מהיום  זכאי לקבל ממעסיקו תשלום  יהיה  אף לאחר החלמתו,  תקופתיות, 

, ובלבד  4ון להיעדרו או מחלקו, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית כאמור בסעיף  הראש
  . "שמסר למעסיקו אישור רפואי בכתב כי הטיפול או הבדיקה דרשים בקשר לאותה מחלה

לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעסיק או "  -) לחוק דמי מחלה  2(ב)(2לפי ס'  
  . " פת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מוחה שבועית וחגיםתהא תקו -באותו מקום עבודה 

    . ימים 27עומדת על  טוי תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שללפי תוי השאלה, 

שהיה    -  ₪ ְליֹום  536 דמי מחלה לפי החוק: העבודה  יום   העובד שכר  כל  בעד  לקבל  זכאי 
זכאות  ,עבודה מחלה  ובתקופת  המשי  ,לדמי   ך אילו 

  בעבודה. 

  

  

 

  . גתשובה 
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.  כלשהו  בביטוח ֶּפְְסיֹוִי  מבוטח  ֵאיֶּנּוכשהוא  ,  1/6/2012-לעבודה ב  , התקבל6/8/1988טוי, יליד    .38שאלה מספר  
. החל ביום שבו היה זכאי  ) לפסיה חֹוָבהוסח משולבחלות הֹוָראֹות ַצו ַהְרָחָבה (  וועל מעסיקיו  על

צו  (ד) ב6ס'  עבורו המעסיק לפסיה מקיפה לפי השיעורים מפורטים ב  ִהְפִריׁש לביטוח פסיוי,  
בשה האחרוה  עמד , שו ששולם ל רגילהשכר  ה מלוא היה  השכר ֶׁשּבּוַּטח בקרן הפסיההאמור. 

 -שעות וספות"    רשכ"  ובחודשים שבהם הועסק בשעות וספות, שולם ל₪ בחודש.    9,400על  
השעות הוספות לא הפריש המעסיק לקרן  שכרהחודשים האחרוים. בגין   12-₪ בממוצע ב 91

, עם  בין הצדדיםהסתיימו יחסי העבודה    , אז 31/8/2022)  כוללטוי עבד ברציפות עד (.  הפסיה
 .)כולל רווחים( ₪  , 63,756צברובמועד הפיטורים ,בקרן הפסיה הפיצוייםבמרכיב  .ופיטורי

  ?)סכום מקורב ומעוגל(לטוי  להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק 

 ₪  30,362  .א  

 ₪  29,304  .ב

 ₪  31,661  .ג

  ₪   32,594  .ד

  פתרון   

  .צו הרחבה (וסח משולב) לפסיה חובה.  14(א), ס' 12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלווטיים
  . 1תק'   -) פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםתקות פיצויי 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

  

מעסיק  טוי אצל  יחסי העבודה  שועד    1/6/2012-מ  ועבד  פיטוריבייהםהסתיימו    . 31/8/2022-ב  ו , עם 
ברציפות אצל לפחות  שה אחת  אחר שעבד  חודשים). מ  123(  שים  10.25  היתה  ו, תקופת עבודתכלומר
  ם. זכאי לקבל פיצויי פיטוריא והופוטר,  ומעסיק

תקה   אותה  ל  1לפי  והתפטרות שרואים  (חישוב הפיצויים  פיטורים  פיצויי  הרכיב   ),כפיטוריםתקות 
השעות הוספות   שכרשקיבל.     רגילהשכר  ה  ואאלה ה  לעין תקות  של טוי  שיובא בחשבון שכר העבודה

  האמורות.  לעין תקות פיצויי פיטורים של טוי בחשבון שכר העבודה  מובא לא
סעיף   לצו  6ְלִפי  טויחובה  לפסיה )  משולב  וסח(  הרחבה(ה)  זכאי  ,  ולביצוע    היה  הֶּפְְסיֹוִי  לביטוח 

ַצו   ִּפי  ַעל  . במועד 1/12/2012-, כלומר, בחודשים מתחילת העבודה  6מיד בתום  ,  ֶזהַהְרָחָבה  ההפרשות 
  שים).  21מלאו לו  8/2009-תחילת ההפרשות, חל על טוי, זה מכבר, צו ההרחבה האמור (ב

ה  לפי לפיצו  האמור,  הרחבהצו  זה  צו  לפי  בטבלה תשלומי המעביד  בשיעורים המפורטים  פיטורים  יי 
לחוק   14(בטור "פיצויי פיטורים") ָיבֹואּו ִּבְמקֹום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף    לצוד'  6שבסעיף  

  .  פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים שבגים עשתה ההפרשה

  ).מופטרשכר (להלן:  ₪ בחודש 9,400 - שבוטחשכר ה

   - מהשכר ַהְּמבּוָּטח לפיצויים, שיעורי ההפרשות
תשלומי המעביד לפיצויים באים    (ד) בצו 6מתוך הטבלה בס' 

  במקום תשלום % פיצויים 
  % פיצויים שיש להשלים

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

  ): סכומים מקורבים ומעוגליםחישוב הסכומים שיש להשלים (
  ,  בהם לא                           1/6/2012-חודשים  ראשוים, מ  6בעד    . 1

  9,400×  חודשים  6 / 12      ×       ₪100% =  4,700.00  ...........שולמו כספים לקרן הפסיה, יש להשלים   
                           לקרןכספים   שולמו ו, ב12/2012חודש אחד, בעד   . 2

  9,400×  חודשים  1 / 12 ×  ₪49.84% =  390.41  ...........המופטר, יש להשלים הפסיה בגין השכר   
  , בהם שולמו כספים1/1/2013-חודשים, מ 12בעד   . 3

  9,400×  חודשים  12/12  ×   ₪40.00% =  3,760.00  ..  לקרן הפסיה בגין השכר המופטר, יש להשלים  
  , בהם שולמו כספים                       1/1/2014-חודשים, מ 104בעד   . 4

  9,400 × חודשים   104 / 12 ×28.00%= ₪   ,67.81022  ..  לקרן הפסיה בגין השכר המופטר, יש להשלים  

    )מעוגל( ₪   661,31=   ₪   661.08,31  ......  )מקורב ומעוגל( סה"כ על המעסיק להשלים לטוי

   

  . גתשובה 
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  לאומי ביטוח 
   

  
  
 

ה .39שאלה מספר   בן  ס'  הכסתו  מלידה.    100%כה  ,  58-טוי,  לפי  הכסה  ממס  לפקודה.5(9פטורה  יום  ב  ) 
תלוש ו.  הודעה מוקדמת לפיטורי  ו, בלי שיתה לאצל מעסיקו היחיד  ופוטר מעבודת  12/5/2022

  הּוְרַּכב ֵמַהְּסכּוִמים הבאים: ושל 5/2022

  ₪  4,017 ...................................................................................  משולבת משכורת  . 1
 ₪  6,429 ..  ) ימים  13פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת, בעד התקופה ֶׁשִּנְקְּבָעה בחוק (  . 2

  ₪  9,885 .......  ) שולם על פי דין ביתוק יחסי העבודה ועקב יתוקםפיצוי בגין אי תחרות (  . 3
המשתלמים לפי הוראה מהוראות של טוי שיובא בחשבון לעיין דמי ביטוח (  ומהו שכר

   ?) בחודש זהלחוק הביטוח הלאומי 335סעיף 

 ₪  20,331  .א 

 ₪   0  .ב

 ₪  10,446  .ג

 ₪   4,017  .ד

  פתרון  

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

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

  ) לפקודת מס הכסה.2(2ס' 

  החיות המוסד לביטוח לאומי.

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

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

  מס הכסה..." 

  )(א) לפקודת מס הכסה, "ַהְכַָסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף 

השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת האה או קצובה שיתו לעובד ממעבידו; תשלומים שיתו    "
לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, סיעות לחוץ לארץ או רכישת  

ויו של שימוש ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שו
ֵּבין שיתו בכסף ּוֵבין בשווה כסף,    -ברכב או ברדיו טלפון ייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל  

  "ֵּבין שיתו לעובד במישרין או בעקיפין או שיתו לאחר לטובתו; 

לתקות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי    2לפי תקה  
מהכ סעיף  ביטוח  לפי  הכסה  למעט  הפקודה  לפי  ממס  הפטורה  עובד  (9)5סת  ו11),   (-)12  (

פי ס'    לפקודה. אין בפטור על  כדי לפטור אותו מדמי  5(9כלומר,  זכאי טוי,  ) לפקודה, שלו 
    ביטוח.

תחרות אי  בגין  פיצוי  לאומי,  לביטוח  המוסד  החיות  יחסי  ש  ,לפי  ביתוק  דין  פי  על  שולם 
  ם, פטור מדמי ביטוח. העבודה ועקב יתוק

משולבת ופיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת    משכורתשל טוי (  5/2022הסכומים שכללו בתלוש  שאר  
    .ואים פטורים מדמי ביטוח ) לפקודה2(2) מהווים הכסה לפי ס' בעד התקופה שקבעה בחוק

  משולבת משכורת   4,017+  פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת 6,429=  ₪  10,446

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

  האמור בלוח י"א".

"הסכום   -לפי האמור בלוח י"א, ההכסה המרבית לעיין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש  
  9,015 × ₪5 =  45,075         ". 5הבסיסי, כפול 

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 5/2022של טוי שיובא בחשבון לעיין דמי ביטוח בחודש  ושכר 

  min) ההכסה ְמַרִּבית לעין ד.ב. 075,54;   446,10= (  ₪ 446,10

 . גתשובה 
   



  כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון בישראל ©                                40  

 

  
  2022שת המס  - 3.2023מבחן חשבי שכר בכירים 

 

  .40שאלה מספר  

  

שים, העובד כשכיר אצל מעסיקו, מבוטח   70שים ושטרם מלאו לו   67האם עובד שמלאו לו  
הלאומי?   הביטוח  חוק  לפי  עבודה,  פגעי  ִמֵּבין  בביטוח  ביותר  הכון  המשפט  את  (בחר/י 

  המשפטים ַהָּבִאים)
 .זכאי לקצבת אזרח ותיק ואלגיל שבו השהגיע  מאחרלא,   .א  

 . בי אדם 5בחברה שבשליטתם של כן, ובלבד שאיו בעל שליטה   .ב

 .קצבת אזרח ותיקבעל ההכסה המזכה אותו  תהעללא, אלא אם כן הכסתו מעבודה   .ג

  . עובד זה מבוטח בביטוח פגעי עבודה.כן  .ד

  פתרון     

  (א) 75ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

    -לחוק הביטוח הלאומי  (א)75ְלִפי סעיף  

  אלה המבוטחים לפי פרק זה:  (א)   "   

שירות בתי  , למעט שוטר כמשמעותו בחוק המשטרה, סוהר כמשמעותו בחוק  עובד  ) 1(  
  א לחוק שירות המדיה;63הסוהר ועובד שירותי הבטחון כמשמעותו בסעיף 

עובד עצמאי, למעט מי שמה עם סוג אשים שהוצאו מכלל עובדים עצמאיים,    ) 2(  
  לעין סעיף זה, בתקות ולאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה; 

מקום או אצל אדם שאושר אדם המצוי בהכשרה מקצועית או בשיקום מקצועי, ב  ) 3(  
  לכך בתקות;

, או לפי הפרק השלישי לחוק  1953-לחוק החיכות, תשי"ג  22אדם הבחן לפי סעיף    ) 4(  
  שירות התעסוקה, והוא בשעת הבחיה בלבד; 

  ; 1967 - מי שמתאמן לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז  ) 5(  

ם שקבעו בתקות כשירותים אסיר או עציר העובד בעבודה שאיה מן השירותי  ) 6(  
  רגילים של בית סוהר או של מקום מעצר; 

חוסה במעון או במעון עול על פי חוק הוער, העובד בעבודה שאיה מן השירותים    ) 7(  
  שקבעו כשירותים רגילים של מעון או מעון עול כאמור; 

  מי ששכרו קבע על פי חוק.   ) 8(    

) של סעיף קטן (א) יראו כמעבידו את מי שהשר קבע,  7() עד  3לגבי מבוטח לפי פסקאות (  (ב)  
 "  ) יראו כמעבידו את החייב בתשלום שכרו.8ולגבי מבוטח לפי פסקה (

 . מבוטח בביטוח פגעי עבודה , שים 70שים ושטרם מלאו לו  67שמלאו לו זה כעובד, גם 

  

  . ד תשובה 
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בת  לוה  .41שאלה מספר   היא17-ה,  ְמַעִטים  בעלת   ,  ְּבֶחְבַרת  היחידה. ְׁשִליָטה  היא מעסיקתה   . חברת המעטים 
  :הבאים ֵמָהְרִכיִבים הּוְרַּכבשלה   7/2022 תלוש
  ₪  6,825  .......................................................................................  . שכר יסוד1  

  ₪  213  ..................  )השתתפות המעסיק בהוצאות סיעה לעבודה וממה. דמי סיעות (2
 ₪  326  .................................................................................... שווי ארוחות3

על ידי    יועברו למוסד לביטוח לאומיש   הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותדמי  כל    מהו סך
  ? לוהשל  7/2022 ְּבִגין שכר מעסיקתה,

 ₪   52.29  .א  

 ₪   0.00  .ב

 ₪  40.86  .ג

 ₪   51.04  .ד

  פתרון   

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

  . 15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

  

 - שה"    18מי שטרם מלאו לו  על סוג העובדים הבא, לעיין תשלום דמי הביטוח: "  יתמ  לוה
  ". "בעלי שליטה

          - לוהשל  7/2022סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  שכר יסוד  6,825+ דמי סיעות   213+  שווי ארוחות   ₪326 = 7,364

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

  האמור בלוח י"א".

"הסכום   -לפי האמור בלוח י"א, ההכסה המרבית לעיין דמי ביטוח בעד עובד שכיר לחודש  
  9,015 × ₪5 =   45,075      ".5הבסיסי, כפול 

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 7/2022שיובא בחשבון לעיין דמי ביטוח בחודש  לוהשל  השכר

  min) ההכסה ְמַרִּבית לעין ד.ב. 45,075;  ₪7,364 = (  7,364

ְּבִגין שכר   סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, 
  , לפי החישוב הבא:₪ 51.04 - לוהשל  2022/7

  הכסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת   6,331×  0.47%=   ₪   29.76  

  ) השכר החייב בדמי ביטוח  436,7 - ד.ב. בשיעור המופחת  331,6× (  %2.06=    ₪  .2821  

  0451.   ₪  

  
  

  . ד תשובה 
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 ֵסֶדר, אצל כל אחד מהם, לפי  6/2022מעסיקים. שכרו בחודש    3, עובד כשכיר אצל  63-טוי, בן ה  .42שאלה מספר  
  ₪.    3,187  ..........  מעסיק עיקרי  -.  מעסיק ראשון 1  ההכסות שטוי בחר בו: 

  . ₪  2,732  ...........  א'  ִמְׁשִימעסיק  -.  מעסיק שי 2  
 . ₪  2,084  .......  ב' ִמְׁשִימעסיק  -.  מעסיק שלישי 3  

יועברו  ש  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל    מהו סך  ,דמי ביטוחֵּתאּום    ֲַעָׂשהאם  
  ? של טוי 6/2022 ְּבִגין שכר ,המעסיק השלישיעל ידי   למוסד לביטוח לאומי

 ₪   289.04  .א  

 ₪  146.92  .ב

 ₪  324.06  .ג

  ₪     356.76  .ד

  פתרון   

  .1חלק א' בלוח א'דמי ביטוח,  -, פרק ט"ו 1ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווטיים
  . תקות הביטוח הלאומי (תשלום ויכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שוים)

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

  טבלאות הביטוח הלאומי.

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

עובדים "תושבי ישראל" שמלאו  טוי מה על סוג העובדים הבא, לעיין תשלום דמי הביטוח:  
  שה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה".  18להם 

  : השלישימעסיק החישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 

  .  לפי תוי השאלה, עשה תיאום דמי ביטוח

  המעסיקים:  3ל סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצ
  min ] ההכסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  45,075) ;   3,187+  2,732+  ₪2,084 = [ (  8,003

  )  3,187+   2,732=   5,919(   ₪.  5,919 -הכסתו של טוי אצל שי מעסיקיו ראשוים 

  ). מהשכר הממוצע  ₪60% (  6,331-מ  מוכההכסה זו מעבודה, אצל שי המעסיקים הראשוים,  

אצל המעסיק    ויחול השיעור המופחת על סכום הכסת  , ֵּתאּום דמי ביטוח  כלומר, לאחר שעשה 
הכסתהשלישי  שבין  ההפרש  לסכום  השווה  זה  ,  מעסיק  אצל  מעבודתו  מהשכר   60%לבין  ו 

    הממוצע.

  דמי הביטוח, אצל המעסיק השלישי: חלק העובד ב 

  רובד הכסה אצל המעסיק השלישי לד.ב. בשיעור המופחת:
  תקרת השיעור המופחת  6,331 -  המעסיקים הראשוים 2הכסה מעבודה אצל   ₪5,919 =  412

  רובד שכר אצל המעסיק השלישי לד.ב. בשיעור מופחת   412×    ₪3.50% =      14.42  ד.ב. בשיעור מופחת:  

  ) שכר אצל המעסיק 2,084 -  מופחת רשכר לד.ב. בשיעו  412 ( × ₪12% =   200.64  שיעור מלא:  ד.ב. ב

  ₪  215.06  סה"כ חלק עובד:  

  : השלישיהמעסיק  אצלחלק המעסיק בדמי הביטוח, 

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

  היה מעבידו..." 

  min  )הכסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.    45,075;    2,084  (₪ =    2,084  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח:

    : חלק המעסיק בדמי הביטוח

  min )תקרת שיעור מופחת  6,331;  שכר אצל המעסיק 084,2 ( × .5%53 = ₪ 73.98 
  

לאומי לביטוח  למוסד  שיועברו  הבריאות  ביטוח  ודמי  הלאומי  הביטוח  דמי  כל  ידי    ,סך  על 
 215.06+   73.98=  ₪   289.04     טוי:של  6/2022, ְּבִגין שכר המעסיק השלישי

  . אתשובה 
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  .43שאלה מספר  

  

  עבודה. . מיום פיטוריה היא מחפשת4/4/2022-מעבודתה ב , פוטרה 2/2/1955, ילידת לוה

ל  לוההאם   זכאית  להיות  אבטלהעשויה  ִמֵּבין  דמי  ביותר  הכון  המשפט  את  (בחר/י   ?
  המשפטים ַהָּבִאים)

 לא עשויה להיות זכאית לדמי אבטלה.  לוה. לא  .א  

 פוטרה. , ֲאָבל ַאA ְוַרק ִאם לא היתה בעלת שליטה בחברה שממהכן  .ב

כן  לא  .ג רשמה בלשכת שירות התעסוקה כמחוסרת עבודה, ולא מצאה לה , אלא אם 
 .עבודה מתאימה

 . את תקופת האכשרה ְלַגֵּבי תקופת האבטלה האמורה , ובלבד שהשלימהכן  .ד

  פתרון   

  (א), חלק ב' בלוח א'.160),  1(158ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -המס שת 

  

  א

  

  

  

  

תושב ישראל או  הוא "  "מבוטח"ביטוח אבטלה,  בפרק    ) לחוק הביטוח הלאומי,1(158לפי ס'  
לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' שים וטרם הגיע לגיל הקבוע    18תושב ארעי שמלאו לו  

  ". , והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו1בלוח א'

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

  ".  1הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

למבוטח שולד בחודש   הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה,  1לפי חלק ב' בלוח א'
  . 67גיל  -ואילך  1942מאי 

לגיל הקבוע  ההגיעשים. כלומר, היא   67עלה גילה על   4/4/2022-. ב2/2/1955היא ילידת  לוה
  .לא זכאית לדמי אבטלה. לפיכך, היא 1, בחלק ב' בלוח א'הלגביו, בהתאם לחודש לידת

  

  . אתשובה 
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ויצאה לתקופת לידה והורות. בטבלה    ְּבִריָאהילדה בת    לוה,  בערב  23:35, בשעה  28/2/2022-ב  .44שאלה מספר  
ב סומו  החודשים  ×'-שלהלן  דמיַהּקֹוֵבעַ ליום    ֶׁשָּקְדמּו'  בעדה  שולמו  בהם    ִמְּׂשָכָרּה ביטוח  - , 

  כעובדת וסומו חודשים שבעדם קיבלה גמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי: 

  דצמ'  וב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוי  מאי   אפר'  מרץ   פבר'  יו'  
2020     x x  x x x  x  x   

2021            x  x  
שמירת  

  הריון 

שמירת  
  הריון 

שמירת  
  הריון 

שמירת  
  x  הריון 

2022  x  x                      

  היתה עקרת בית.  לוה' או שלא קיבלה בעדם גמלה לשמירת הריון, ×'-בחודשים שלא סומו ב

₪ ליום, מהו    354לחוק הביטוח הלאומי, הוא    53ְלִעְָין סעיף  ,  לוהשל    שכר העבודה הרגילאם  
  ? )סכום מעוגל (סכום דמי הלידה לו היא עשויה להיות זכאית 

 ₪     19,824  .א  

 ₪   0  .ב

 ₪    37,170  .ג

  ₪  27,878  .ד

  פתרון   

  סימן ג': דמי לידה.    -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ג

  

  

  

  

, תהיה  ...מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת(א) לחוק הביטוח הלאומי,  50לפי סעיף  
   -זכאית לדמי לידה 

של   ) 1( זמן  פרק  ביטוח  -  שבועות  51בעד  דמי  שולמו  מתוך    10בעד    אם  החודשים    14חודשים 
 . שקדמו ליום הקובע החודשים 22חודשים מתוך  15בעד שקדמו ליום הקובע או 

החודשים שקדמו   14חודשים מתוך  6אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  8בעד פרק זמן של  ) 2(
 ליום הקובע.

לעין סעיף קטן (א) יראו תקופה מהמויות להלן, שקדמה ליום הקובע, כתקופה ) לחוק,  1(ב)( 50לפי ס'  
ביטוח דמי  שולמו  פ"  -  שבעדה  דמי  שולמו לאשה  דמי תקופה שבעדה  אבטלה,  דמי  לידה,  דמי  גיעה, 

תאוה,   דמי  מיוחדים,  הריוןהסתגלות  לשמירת  שדרגתה גמלה  כות  בשל  ה'  פרק  לפי  כות  קצבת   ,
 ". 100%בשל כות שדרגתה  1, תגמול לפי פרק י"ב או תגמול לפי פרקים י"ג או י"ג100%

  דצמ'  וב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוי  מאי   אפר'  מרץ   פבר'  יו'  
2020     x x x x x  x  x    

2021            x  x  
שמירת  

  הריון 
שמירת  

  הריון 
שמירת  

  הריון 
שמירת  

  x  הריון 

2022  x  x                      
חודשים    22חודשים מתוך    15), שכן שולמו בעדה דמי ביטוח בעד  1(א)(50עוה על התאי שבסעיף    לוה

  . שבועות 15שקדמו ליום הקובע. כלומר, לפי סעיף זה היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 
יותר דמי לידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך לא  (א) לחוק הביטוח הלאומי,  53לפי ס'  

  .30-, כשהוא מחולק ב5מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול 
  (לפי תוי השאלה).   ₪ ליום  354לחוק הביטוח הלאומי, הוא    53, ְלִעְָין סעיף  לוהשכר העבודה הרגיל של  

  . 30-, כשהוא מחולק ב5) כפול ₪  9,129) לא עולה על הסכום הבסיסי (₪ 354שכר עבודה רגיל זה (
  )9,129 × 5 / 30 = ( תקרה ₪1,521.50 =<  354

  ₪.  354הם   לוהלפיכך, דמי הלידה ליום של 
 שבועות  15×  ימים בשבוע 7×  דמי לידה ליום 354=   ₪  37,170:  לוהסה"כ דמי הלידה להם זכאית 

  . גתשובה 
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  שלו כלל את הרכיבים הבאים:  7/2022תלוש . שים 27טוי, עובד שכיר אצל מעסיקו ֶזה   .45שאלה מספר  
    ₪   13,489  ............................................................................................  משכורת יסוד. 1
  ₪  360  ..............................................................................................  תוספת וותק . 2
  ₪     1,296  ......................................................................  (תשלום חד שתי)  יֹוֵבלמעק  .3
  ₪   867  ..................................................................  ]4/2022שכר [בעד חודש  . הפרשי4

של   הכסתו  ביטוח  טוי  מהי  דמי  סעיף  לעין  מהוראות  הוראה  לפי    לחוק  335המשתלמים 
  ? 7/2022בעד חודש  )גמלאות הביטוח הלאומיְלִעְַין  הכסה(

  ₪   15,145  .א  
 ₪   16,012  .ב

 ₪  13,957  .ג

 ₪   13,627  .ד

  פתרון   

  תקות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)  סעיפים רלווטיים

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

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

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

  . 2022/4בעד חודש  טויהרגיל של  וייראו כשכר ,₪2022/7 שקיבל בתלוש  867בסך   ההפרשים, לפיכך

לתקות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "תשלום וסף" הוא "שכר    1ְלִפי תקה  
ְלַרּבֹות תשלומים שיתו כבווס או כמעק השתתפות ברווחי  היתן לעובד ְּבֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, 

  המעביד וְלַמֵעט הפרשים".

  , שזקף לשכרו של לטוי, הוא "תשלום וסף". (תשלום חד שתי)  יֹוֵבלמעק  ְלִפי התקה שלעיל,  
  אלה:לתקות האמורות, על תשלום וסף יחולו, ְלִעְַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות  5ְלִפי תקה 

או יותר או יותר משכר המיימום כהגדרתו בחוק שכר מיימום (להלן שכר    25%אם שיעורו    )  1(  "   
המיימום) יחולק לשים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו  
שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום וסף כאמור, ששולם לעובד  

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

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

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

  משכר המיימום.  24.45%הוא   7/2022-שיעורו של "התשלום הוסף" שקיבל טוי ב

) 24.45%  =5,300  /1,296  (  

משכר המיימום, יחולו עליו, ְלִעְַין תשלום   25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הוסף" מוך מ
, 7/2022  יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש) שלעיל. כלומר, הוא  2(5דמי ביטוח, הוראות תקה  

  . שבו שולם הוא החודש

  כורת יסוד מש 13,489+  תוספת וותק  ₪360 =  13,849 - 7/2022-השכר החודשי הרגיל ב 

    - 7/2022-צירוף שווי הפרס לשכר הרגיל ב
  7/2022- שכר חודשי רגיל ב 13,849+  מעק יובל  1,296 = ₪  15,145

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

  האמור בלוח י"א".

) י"א  בלוח  האמור  לפי  המתקבל  המרבי  ביטוחהסכום  דמי  לעיין  המרבית  ₪    45,075  -)  ההכסה 
  ].₪5), כפול   9,015מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

  2022/7-ביטוח ב הכסתו של טוי לעין תשלום דמי  ₪ 145,15>  הכסה ְמַרִּבית לעין דמי ביטוח 075,54

(הכסה   לחוק  335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף  הכסתו של טוי לעין דמי ביטוח 
  . ₪ 145,15 -  2022/7ְלִעְַין גמלאות הביטוח הלאומי) בעד חודש 

  . אתשובה 
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  .46שאלה מספר  

  

  ו עבודתתוך כדי פגע  1/11/2022-שים ברציפות. ב 11עובד כשכיר אצל מעסיקו היחיד זה  טוי
. כתוצאה מהפגיעה  כתאות עבודההמוסד לביטוח לאומי  ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּו הפגיעה הועקב עבודתו.  

ְקְּבעּו  הכושר ֶׁשּנִ -שעות אי.  ימים ְּבֹוָסף על יום הפגיעה  13  לעבוד למשך  ֶחְלִקי כושר  -לו אי  ְִגַרם
לפי  הבאישור  לו   כאמור  אישור  לתת   Aֶׁשהּוְסַמ מי  שתן  היו  רפואי  במקום 5החוק,  כלומר,   .

הכושר -בשעות אישעות ביום.    3לו לעבוד רק    הּוַּתרשעות עבודה ביום עבודה רגיל שלו,    8לעבוד  
  ]יום רגילשעות ב 8 -שעות אי כושר  5שעות =   3. [ לא עבד למעשה בכל עבודהטוי האמורות 

  :1/11/2022-חודשים שקדמו להכסתו של טוי, שממה מגיעים דמי ביטוח, ב
למען הסר ספק, טוי קיבל שכר      10/2022  9/2022  8/2022  חודש

    ₪   22,367  ₪   21,684  ₪   22,189  הכסה   החודשים שקדמו לפגיעה 3-מלא ב

עשוי להיות  עקב תאות העבודה, מהו סך דמי הפגיעה שטוי    שעות עבודתולאור הצמצום ב
  (אם בכלל הוא עשוי להיות זכאי להם)? מהמוסד לביטוח לאומי להםזכאי 

 ₪  3,795  .א  

 ₪   4,485  .ב

 ₪  0  .ג

  ₪   7,176  .ד

  פתרון   

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

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  

  

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

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

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

הראשוים שלאחר יום הפגיעה, אשר בהם לא  ְּבַעד שי הימים " -לחוק הביטוח הלאומי  ב)(93לפי סעיף 
דמי   ישולמו  לא  מהפגיעה,  כתוצאה  אחרת  מתאימה  לעבודה  לא  ואף  לֲעבֹוָדתֹו  מסוגל  המבוטח  היה 
יום   על  ְּבֹוָסף  לפחות  ימים  עשר  שים  ָּכָאמּור  לעבודה  מסוגל  המבוטח  היה  לא  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  הפגיעה 

  ". הפגיעה 

ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו לו דמי    12-לעבודה במשך לא פחות מ  ֵמַאַחר שטוי היה בלתי כשיר
  .ימים 13ְּבַעד  פגיעהיקבל דמי  פגיעה גם ְּבַעד שי הימים הראשוים שלאחר יום הפגיעה. כלומר, הוא

  - לחוק הביטוח הלאומי   98לפי ס' 
ה שקדם ליום  שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכסת המבוטח, ברבע הש  (א)

  שְּבַעדו מגיעים לראשוה דמי פגיעה, בתשעים. 
    -לעין סעיף זה, "הכסה"   ב)(

  . " ההכסה שממה מגיעים דמי ביטוח -)  1(א)( 75במבוטח לפי סעיף   )1(
  - לחוק  102לפי ס' 

  ו שצמצמ לעובד או לעובד עצמאי  דמי פגיעה מופחתים, ישלם המוסד 92על אף הוראות סעיף   (א)  
  כושר חלקי לעבוד, שגרם מפגיעה בעבודה. -את מספר שעות עבודתם, מחמת אי

ליום   (ב)   הפגיעה  מדמי  השמיי  החלק  של  למכפלה  שווים  יהיו  ליום  מופחתים  פגיעה  דמי 
הכושר שקבע באישור רפואי שתן מי שהוסמך  -, במספר שעות אי97כמשמעותם לפי סעיף  

הכושר) ובלבד שהעובד או העובד העצמאי  -שעות אי  -שור כאמור לפי פרק זה (להלן  לתת אי
  הכושר. -לא עבד למעשה בכל עבודה בשעות אי

לא ישולמו דמי פגיעה מופחתים, בקשר לפגיעה אחת בעבודה, יותר מאשר בעד שלושה עשר    (ג)  
  שבועות.

    ישוב דמי הפגיעה המופחתים.השר רשאי לקבוע הוראות וספות ומשלימות בדבר דרכי ח  (ד)  

  ) 22,367+  21,684+  22,189/ (  ₪90 =  736             שכר העבודה הרגיל של טוי:     

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

  736×  ₪75% =  552.00  דמי הפגיעה ליום:    

  )  9,129×  5×  75%/  30(  תקרה    552.00 ₪  >=1,141וודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

  : שיקבל טוי דמי הפגיעה המופחתיםחישוב 

  הפגיעה ליום דמי  552/  החלק השמיי מדמי הפגיעה ליום 8×  שעות אי הכושר 5×  ימים 13=  ₪ 4,485

  . ב תשובה 
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  .47שאלה מספר  

  

  

.  9/5/2022עד    ,לחופשה ללא תשלום  4/1/2022-יצאה ב)  28רווקה בת  (  לוה,  מעסיקּהְּבַהְסָּכַמת  
  בכל תקופת  החל"ת האמורה לא עבדה אצל מעסיק אחר ולא היתה עובדת עצמאית.

? (בחר/י את המשפט   3/2022  חודשֲעבּור  ,  לוהְּבַעד  חייב בתשלום דמי ביטוח    המעסיקהאם  
  הכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 זה.  ְּבַעד חודש לוה בתשלום דמי ביטוח ֲעבּור. המעסיק חייב כן  .א

 בלבד. לוהעל  , חובת תשלום דמי ביטוח בעד חודש זה חלהלא  .ב

 כל תקופה בה מצא עובד בחל"ת. ְּבַעד . מעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח כן  .ג

 , יחסי העבודה בין עובד למעסיקו. ְזַמִּני ֶפןֹוְּבא, מּוְׁשִעים, מאחר שבתקופת חל"ת לא  .ד

  פתרון   

  . 6), תק' 3(1תק'  -) תקות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח  רלווטייםסעיפים 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

  -  תקות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)ל 6ְלִפי תקה 

עובד המצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלדרי ובאותו זמן    (א)    "
עצמאי   עובד  ואיו  אחר  מעביד  אצל  עובד  ביטוח    -איו  דמי  בתשלום  חייב המעביד 

בסעיף   כאמור  התשלום  תקו  353במועדי  ְּבַעד  שי חדשים לחוק,  על  תעלה  שלא  פה 
  קלדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור. 

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

  . הביטוח ששילם כאמורהמעביד רשאי לכות מכל סכום המגיע ממו לעובד את דמי   (ג)  

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

בעד    1/2022בחודש   חודש    לוהשולמו  כעובדת.  ביטוח  הקלדרי   2/2022דמי  החודש  הוא 
קלדרי השי שבו  הוא החודש ה 3/2022מצאת בחופשה ללא תשלום. חודש   לוההראשון שבו 

  מצאת בחופשה כאמור. לוה

תקה   לפי  שלעיל,  6לפיכך,  בעד  (א)  ביטוח  דמי  בתשלום  חייב  חודש  לוההמעסיק  עבור   ,
3/2022 .  

  . אתשובה 
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להלן ימי מילואים.    20-יצא ל  1/9/2022-שים ברציפות. ב  9עובד אצל מעסיקו היחיד זה  טוי    .48שאלה מספר  
  בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים:  1-החודשים שקדמו ל 6-שכרו בפרטי 

  8/2022  7/2022  6/2022  5/2022  4/2022  3/2022  חודש
  21  21  19  21  19     20  ימי עבודה

  ₪  5,998  ₪  6,085  ₪  6,121  ₪  6,239  ₪  5,876  ₪  6,005  שכר חודשי רגיל 
    ₪  1,332          פעמי-בווס חד

  ?)סכום מעוגל(  בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי    שישלם  תגמול המילואים  ךמהו ס

 ₪  4,299  .א  

 ₪   4,591  .ב

 ₪  4,124  .ג

  ₪  4,330  .ד

  פתרון   

  במילואים. חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ב: תגמולים למשרתים   סעיפים רלווטיים
  . תקות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)

  ). תקות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים 

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ד

  

  

  

 

  : חישוב הזכות לתגמול מילואים
  שישה ימים.  ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7תקופות בות  2ימים, שהם  20שירת  טוי

, ישולם בעד יתרה זו תגמול  שישה ימים  מאחר שיתרת ימי השירות כאמור היתה),  2(א)(271ְלִפי סעיף  
  )  14+  6 + 1  = 21(   . מי מילואים י 21בעד  לקבל תגמול מילואים  זכאי טוי לפיכך,בעד שבעה ימים. 

  : חישוב סכום ההכסה לעין תגמולי המילואים

ימים. לפיכך,    60-), כלומר, לא פחות מ21+  21+19ימים (    61עבד  , טוי  1/9/2022-שקדם לברבע השה  
  .  בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים  1-הרגיל סכום ההכסה בעד רבע השה שקדם ל   ויהיה שכר עבודת

  ) 9,015 ×  ₪68% =  6,130.   (מהסכום הבסיסי 68%-סכום ההכסה לחודש לגבי כל חודש ברבעון, לא יפחת מ

, שהוא  ₪  1,332בסך  פעמי  -בווס חדהחודשי הרגיל,    וְּבֹוָסף לשכר,  ממעסיקוקיבל  טוי    7/2022-ב
  "תשלום וסף". 

  1,332/  שכר המיימום 5,300=  25.13%     משכר המיימום. 25.13%שיעורו של "התשלום הוסף" הוא 
עבד אצל    ומאחר שטוי  משכר המיימום,  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הוסף" איו מוך מ

שולם  מעסיקו מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו  יחולק לשים ,  לא פחות  "התשלום הוסף" 
עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר  

  התשלום הוסף  1,332/  12=  ₪  111   החודשים שקדמו לו.

  8/2022  7/2022  6/2022  5/2022  4/2022  3/2022  חודש    
  ₪  5,998  ₪  6,085  ₪  6,121  ₪  6,239  ₪  5,876  ₪  6,005  שכר חודשי רגיל 

    ₪     111  ₪     111  ₪     111  ₪     111  ₪     111  פריסת תשלום וסף 
  ₪ 5,998  ₪ 6,196  ₪ 6,232  ₪ 6,350  ₪ 5,987  ₪ 6,116  הכסה בעד חודש 

עובד שבחודש שבו שירת במילואים    -)  במילואיםתקות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים  ל  (א)א6לפי תקה  
או שבאחד מהחודשים לפחות במהלך תקופת רבע השה הייתה עלייה משמעותית בשכרו, יחושב לו התגמול על  
פי העלייה המשמעותית בשכרו, ובלבד ששכרו עלה כאמור במשך שלושה חודשים רצופים לפחות מהמועד שבו 

"על זו,  משה  בתקת  לראשוה;  בשכרו"  עלה  משמעותית  מעבודה,  -ייה  גבוהה    הכסתו  הייתה  במילואים, 
לפחות לעומת הכסתו מעבודה בכל אחד מהחודשים בתקופת רבע השה שקדמו לחודש שבו    20%בשיעור של  

  בשכרו של טוי לא היתה עליה כזו.   עלתה הכסתו מעבודה או לעומת התגמול המזערי כפול שלושים, לפי הגבוה.

  בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים: 1-בעד רבע השה שקדם ל טויו של סכום הכסת

558,18  ) = ₪6,130  ;6,232  (max  ) +6,130  ;6,196   (max  ) +6,130  ;5,998 (max 

ב ההכסה  סכום  את  של  -90חלק  הרגיל"  העבודה  "שכר  את  וקבל  סעיף  טוי,  לעין  בחוק   272, 
  18,558/   ₪90 =   206.20       :      הביטוח הלאומי

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

, כלומר  הסכום הבסיסי לחודש", מחולק בשלושים"מ   68%(   לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,    (ב) 272לפי ס'  
  ).₪ 1,502.50, כלומר 30- , כשהוא מחולק ב5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 204.33

  min  [max)  שכר רגיל 206.20;  תג' מרבי 1,502.50; (  תג' מזערי 204.33 ₪ = [ 206.20:      התגמול ליום

  . ₪  4,330  - בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי  שישלם גמול המילואיםת
  תגמול ליום  206.20×  ימים  ₪21 =  4,330.20) =   סכום מעוגל₪ ( 4,330

  . ד תשובה 
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יתן על ידי בית ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו  טוי פוטר מעבודתו כשכיר אצל מעסיקתו, חברה בע"מ,    31/5/2022-ב  .49שאלה מספר  
 ותביעתאת  ִקֵּבל  החברה    ְמָפֵרק).  לפי פרק ד' לחלק ב' לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי(  רּוָקּהיצו ְלפֵ המשפט  

המוסד לביטוח לאומי אישר את זכאותו  .  ופיצויי פיטורים   של טוי ְלַגֵּבי חובות ְּבַעד שכר עבודה
. חוב שכר העבודה שאושר,  ָרעֹוןיביטוח זכויות עובדים בהליכי ַחְדלּות ּפֵ לגמלה לעובד לפי פרק 

חוב ₪ בחודש).    ₪8,067 (  88,737לפיטוריו, עמד על    ְּבָתכּוף  ֶׁשָּקְדמּוהחודשים האחרוים    11ְּבַעד  
    .₪  30,492פיצויי הפיטורים שאושר עמד על 

  מהי הגמלה לעובד שישלם המוסד לביטוח לאומי לטוי? 

 ₪  117,195  .א  

 ₪   119,229  .ב

 ₪   108,180  .ג

  ₪     104,871  .ד

  פתרון   

  . 184ס'  - עובדים בהליכי חדלות פירעוןפרק ח': ביטוח זכויות  -הלאומי  הביטוחחוק   סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
  3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  א

  

  

  

  

יתן לגבי מעבידו של  מבוטח יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה אם  "  -לחוק הביטוח הלאומי    182לפי ס'  
  העובד המבוטח אחד מאלה, לפי העין:

צו לפתיחת הליכים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ואם פטר    -לגבי מעסיק שהוא יחיד    )1(
  צו ליהול העיזבון בהליך חדלות פירעון לפי החוק האמור;  -המעסיק 

  ק חדלות פירעון ושיקום כלכלי; צו לפתיחת הליכים לפי חו -לגבי מעסיק שהוא תאגיד   א)1(
  - צו שיתן לפי פקודת החברות לפירוק אגודה שוסדה לפי החוק העותמאי על האגודות (להלן    )2(

  אגודה עותמאית) והוא פירוק שעשה בידי בית המשפט או בהשגחתו;
  צו לפירוק אגודה שיתופית לפי פקודת האגודות השיתופיות;   )4(
  "  ) לחוק העמותות.4(49תן לפי סעיף צו לפירוק עמותה שי  )5(

    -לחוק הביטוח הלאומי  183לפי ס' 
הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובד תהיה סכום חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב    (א)  "

(ב),  189ְלַגֵּבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף    13לו, עד סכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כפול  
החודשים שקדמו בתכוף למועד    12ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא ישולם ְּבַעד תקופה שלפי  

  , לפי המוקדם מבייהם.182שבו ותקו יחסי עובד ומעביד, או למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 
'  על אף האמור בסעיף קטן (א), לא הורה בית המשפט, בצו לפתיחת הליכים לפי פרק ד' לחלק ב  (ב)  

  -לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, על פירוק התאגיד 
בעד תקופה שלפי  ל  )1( (א)  בסעיף קטן  כאמור  ישולם חוב שכר העבודה  חודשים שקדמו  ה  5א 

  בתכוף למועד מתן הצו; 
סכום פיצויי הפיטורים וכן כל סכום מחוב שכר העבודה שמקורו בזכויות הובעות מסיום יחסי    )2(

הוראות סעיף קטן (א) רק אם לאחר אישור התכית לשיקום כלכלי על ידי  עבודה ישולם לפי  
בית המשפט לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי או לאחר אישור מכירת פעילותו העסקית 
של התאגיד לשם שיקומו הכלכלי בידי בית המשפט לפי החוק האמור, לא המשיך העובד לעבוד 

  גיד שלו מכרה פעילותו העסקית.בתאגיד שלגביו אושרה התכית או בתא
אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מזכותו של העובד לקבל תמורה וספת במסגרת התכית    (ג)  

  " לשיקום כלכלי לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

   - וחייב ל טוי של   שמעסיקוסכום חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים  
חוב שכר עבודה  737,88+  יטוריםפיצויי פ ₪492,30 =   229,119     

ביטוח זכויות עובדים לפי פרק  ְּבַעד חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים,  לעובדהמרבית גמלה ה
  )3הסכום הבסיסי (   9,015×  ₪13 =  117,195:                                              בהליכי חדלות פירעון

   -הגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומי לטוי 

  min)  חוב בפועל 119,229;  התקרה₪  117,195= (  ₪ 117,195

 

 . אתשובה 
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  2022שת המס  - 3.2023מבחן חשבי שכר בכירים 

 

את  לביטוח לאומי  המעביד יחזיר למוסד  לפי פרק ביטוח פגעי עבודה בחוק הביטוח הלאומי,   .50שאלה מספר  
וכן כל סכום   תקופת הזכאות הראשוהבעד    לעובד שפגע  סכום דמי הפגיעה שהמוסד שילם

  . (הסכום ששילם המוסד לביטוח לאומי)  שהמוסד יכה מדמי הפגיעה האמורים לפי כל דין

בחר/י את המשפט הכון ביותר ִמֵּבין  (  ?מהי "תקופת הזכאות הראשוה" לפי החוק האמור
 )המשפטים הבאים

 ביטוח פגעי עבודה. הימים הראשוים שבעדם זכאי הפגע לדמי פגיעה לפי פרק  7  .א 

 . ביטוח פגעי עבודההימים הראשוים שבעדם זכאי הפגע לדמי פגיעה לפי פרק  12  .ב

 ביטוח פגעי עבודה. הימים הראשוים שבעדם זכאי הפגע לדמי פגיעה לפי פרק  2  .ג

  ביטוח פגעי עבודה.לפי פרק  ם לפגעשללהמעביד שעל  עד יום הפגיעהדמי הפגיעה ב  .ד

  פתרון  

  . 94, בדגש על ס' עבודהפרק ו': ביטוח פגעי  -חוק הביטוח הלאומי  סעיפים רלווטיים

  הסבר הפתרון 
 3/2023מועד 

  2022 -שת המס 

  

  ב

  

  

  
  

    -וק הביטוח הלאומי חפרק ביטוח פגעי עבודה במתוך 

מבוטח שפגיעה בעבודה גרמה לו שאיו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, ישלם    (א). 92 
עבודה  לו המוסד דמי פגיעה, בעד פרק הזמן שאיו מסוגל כאמור, אם לא עסק למעשה בכל  

  והוא זקק לטיפול רפואי, לשיקום או להחלמה.
  לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה עשר שבועות.  (ב)    
  בעד יום הפגיעה לא ישולמו דמי פגיעה, אולם המעביד ישלם לפגע שכר אותו יום.  (א). 93 

א היה המבוטח מסוגל לעבודתו  בעד שי הימים הראשוים שלאחר יום הפגיעה, אשר בהם ל  (ב)
ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה, לא ישולמו דמי הפגיעה אלא אם כן לא 

  היה המבוטח מסוגל לעבודה כאמור שים עשר ימים לפחות בוסף על יום הפגיעה. 
    -בסעיף זה   (א). 94 

  ;  100-ו 98כמשמעותו לפי סעיפים  -"שכר העבודה הרגיל"   
  מי שבעת הפגיעה התקיימו, ביו ובין הפגע, יחסי עובד ומעביד;  -"מעביד"   
(א), למעט עובד עצמאי ולמעט עובד במשק ביתו של 75מבוטח כמשמעותו לפי סעיף   -"עובד"   

  המעביד שלא לצורך עסקו או משלח ידו של המעביד; 
שים עשר הימים הראשוים שבעדם זכאי הפגע לדמי פגיעה    -הזכאות הראשוה"  "תקופת    

  . לפי פרק זה
  (א) יחולו לגבי תקופת הזכאות הראשוה הוראות אלה:92על אף האמור בסעיף   (ב)

    -היה הפגע עובד   )1(  
המעביד יחזיר למוסד את סכום דמי הפגיעה שהמוסד שילם לפגע בעד תקופת   (א)    

הראשוה וכן כל סכום שהמוסד יכה מדמי הפגיעה האמורים לפי כל דין  הזכאות 
זה   דמי   -(בסעיף  בשמו  לשלם  למעביד  המוסד  הרשה  המוסד);  הסכום ששילם 

לעובדיו   יהיה אותו מעביד חייב לשלם לעובד גם את דמי הפגיעה בעד    -פגיעה 
תקופת    תקופת הזכאות הראשוה, ולא יהיה זכאי להחזר הסכומים ששילם בעד

  הזכאות הראשוה; 
היה הפגע עובד אצל מעבידים שוים, יחזיר כל אחד מהם למוסד, חלק   )1(     (ב)

  יחסי מהסכום ששילם המוסד בעד תקופת הזכאות הראשוה; 
), בהתאם לחלקו היחסי 1המוסד יקבע את החלק היחסי האמור בפסקה (  )2(         

אצל אותו מעביד לעומת הסכום  של סכום שכר העבודה הרגיל של העובד 
  הכולל של שכר העבודה הרגיל של העובד אצל כל מעבידיו; 

  15 -(ב) יהיה היום ה  -מועד תשלום ההחזר למוסד כאמור בפסקאות משה (א) ו  (ג)    
בחודש שחל בתכוף לאחר החודש שבו הודיע המוסד למעביד על הסכום שעליו 

  כום שעל המעביד להחזיר למוסד; להחזיר למוסד; ההודעה תכלול פירוט של הס
דין סכום ההחזר לפי סעיף זה כדין דמי ביטוח, והוראות פרק ט"ו והתקות    (ד)    

שהותקו לפיו יחולו לעין החזר הסכום האמור, בשיויים המחויבים, כאילו היו 
  דמי ביטוח; 

סד החזיר המעביד למוסד את הסכום ששילם המוסד או חלק ממו, יחזיר לו המו  (ה)    
  חלק יחסי מהפיצוי על דמי הפגיעה שקיבל המוסד לפי סימן ד' לפרק י"ד; 

השר רשאי לקבוע כללים והוראות בדבר דרכי חישוב הסכום שעל מעביד להחזיר    (ו)    
למוסד לפי סעיף זה וכן בדבר דרכי חישוב הסכום שעל המוסד להחזיר למעביד 

  מעביד לפי אותו סעיף קטן.לפי סעיף קטן (ה), ובדבר המועדים לתשלום ההחזר ל
   

 . ב תשובה 
 

 


