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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

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

2020ספטמבר-תרון מבחן חשבי שכר בכיריםפ

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

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

.ָלֶהם ַעל ִּפי נתוני השאלה

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

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

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

מס הכנסה

, הורכבה מהסכומים שלהלן: 2019, בשנת זמישל הכנסתו .1מספר שאלה 
18,048₪..................................................................................................... משכורת1
ותח זכויטובילפי פרק[גמלה לעובד בגין חוב שכר עבודה מהמוסד לביטוח לאומי .2

31,654₪...............................................]ן בחוק הרלוונטי (פש"ר)ֵּפָרעֹוַחְדלּותבהליכי ם עובדי
12,381₪.........]ק הרלוונטיַּבחֹולפי פרק ביטוח אבטלה [מהמוסד לביטוח לאומי דמי אבטלה . 3

?2019בשנת זמימהי "הכנסה חייבת" של 

49,702₪.א
18,048₪.ב
62,083₪.ג
30,429₪.ד

פתרון

)5(2), 2(2, 1ס' -מס הכנסה פקודתסעיפים רלוונטיים
.188, 177ס' -חוק הביטוח הלאומי 

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

18,048+ 31,654+ 12,381= 62,083₪:  2019, בשנת זמיסך הכנסתו של 
הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו -"הכנסה חייבת" -לפקודה 1לפי ס' 

ממנה לפי כל דין;
גמלה המשתלמת לפי פרק ביטוח זכויות עובדים בהליכי לחוק הביטוח הלאומי, 188לפי ס' 

חדלות פירעון יראו לכל דבר, בכפוף להוראות חוק זה והתקנות לפיו, כשכר עבודה, כפיצויי 
עבודה שקיבלהגמלה לעובד בגין חוב שכר הכלומר,כתשלום לקופת גמל, לפי הענין.פיטורים או 

. ַמס-ָחַבתהכנסה היא , כשכר עבודתו,זמי
המשתלמת ַמס-קיצבה ָחַבת), הם לפי פרק ביטוח אבטלה בחוק הביטוח הלאומי(דמי האבטלה שקיבל 

מדמי האבטלה ינכה המוסד "-לחוק הביטוח הלאומי 177מאת המוסד לביטוח לאומי [לפי ס' 
"].לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה243-ו164במקור מס הכנסה לפי הוראות סעיפים 

, היא "הכנסה חייבת".2019, בשנת זמי, כל הכנסתו של לפיכך

.גתשובה 
כ
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(.2שאלה מספר  בנושאבהשתלמות 9/2019-, השתתף בְּפִניםְּכַצַּבע) ִּבְנָיןַקְּבַלןזמי, העובד אצל מעסיקו 
ְיִׁשירֹות, שילם מעסיקו של זמי 75₪". את עלות ההשתלמות, סך ְוִתְקׁשֹוֶרתּפֹוִליִטיָקה"

170ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּה) קיבל זמי מהמעסיק גם מתנה 9/2019). באותו החודש (9/2019-בלמארגניה (
השנה. לא היו אלו המתנות -, לרגל ראש95₪ו, והמחאת שי על סך תנישואי ב, לרגל חגיגת ₪

, לרגל בר 170₪ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּהקיבל ממעסיקו מתנה 4/2019-הראשונות שקיבל בשנה זו. ב
ְּבִכיִריםלתפקידים ְלִהְתַקֵּדםבמטרה , לרגל חג פסח.95₪המצווה של בנו והמחאת שי על סך

םלימודיבניין" (איסהנדלרכישת מקצוע "אקדמית במסלול ד במכללה יותר בעתיד, זמי לומ
החודשית , ִהְׁשַּתְּתפּותֹו למכללה185₪המעסיקשילם 9/2019). בחודש שנתיים וחציהנמשכים 

בשכר הלימוד של זמי.
,9/2019-המתנות שקיבל ב, לצורך חישוב מס, בשל זמישל ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר

בחודש זה?במכללה ובמימון לימודימעסיקוהשתתפותבשל והשתלמות בשל מימון ה
410₪.א
525₪.ב
485₪.ג
300₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

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

הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או 
ויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שו

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין -שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
"או שניתנו לאחר לטובתו;

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

".כאמור, לצורך שמירה על הקיים
היא. זמימהווה השתלמות מקצועית בתחום עיסוקו של " לא פוליטיקה ותקשורת"התזונה בנושא ההשתלמות

כ"שמירה על הקיים". הניתן להגדירבניין ולאפנים בצבעפולמילוי תפקידו של תחיוניאינה 
.זמילמשכורתו של יזקף,75₪סך ו,זהשתלמותמימון עלות לפיכך, 

:פעמיים-המחאות השי לרגל אירועים אישיים חד
מתנה שנותן מעביד לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה וכו', אינה 

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

, (לרגל נישואי בתו)9/2019-את המתנה ב, טרם שקיבל 9/2019קיבל לרגל אירועים אישיים עד זמישסך המתנות 
). סכום זה לא עלה על הסכום שנקבע בתקנה לרגל חגיגת בר מצווה של בנו4/2019-המתנה שקיבל ב(170₪היה 

).2019בשנה (בשנת המס 210₪-) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) 4(2
קיבל לרגל ש, סך המתנות 9/2019-, בי בתוא, לרגל נישו170₪ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּההמתנה קיבל את זמילאחר ש

) 4(2על הסכום שנקבע בתקנה 130₪-. סכום זה עולה ב340₪עומד על 2019אירועים אישיים בשנת המס 
).2019-בשנה (נכון ל210₪-לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) 

)170+ 210-170י בתו (אבשל המתנה שקיבל לרגל נישו,130₪שווי בסך זמילפיכך, יש לזקוף לשכרו של 
:מתנה לחג

מתנה שנותן מעביד לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל חגים, ימי הולדת, שי 
) לפקודת מס הכנסה, בין 2(2מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף -ליום האשה וכו' 

ן. שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין שניתנו במישרין או בעקיפי
.השנה-חג ראשלרגל מהמעסיקשקיבל של המחאת השיה, שווי95₪יש לזקוף סך של זמישל ולפיכך, לשכר

:מקצועלרכישת זמיבהוצאותיו של השתתפות המעסיק 
הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת "בבירור הכנסתו החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל , )15(32לפי ס' 

או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע השכלה אקדמית 
".כאמור, לצורך שמירה על הקיים

, יש לזקוף לשכרו.185₪, סך זמילפיכך, את השתתפות המעסיק בשכר הלימוד של
בשל מימון ,שקיבלבשל המתנות , 485₪יש לזקוף סך של 9/2019-בזמילשכרו של מכל האמור לעיל נובע כי 

)75+ 130+ 95+ 185=485( .בחודש זהמקצוע הבמימון לימודי מעסיקו השתתפות בשל והשתלמותה

.גתשובה 
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ההעמיד לרשותהבכל חודש. נוסף על שכר היסוד, מעסיק36,354₪-קבוע דסישכר היסוד של .3שאלה מספר 
, קוד תוצר: 1, סוג הרכב: 2017: הרכבם שנת רישו. טלפון סלולרי (רט"ן)והלשימושרכב צמוד 

תכנית לפי (הרט"ןעבור 79.90₪משלם בכל חודש סך דסימעסיקה של .30, קוד דגם: 103
). זו היתה גם ההוצאה בשל הרט"ן בחודש תעריפים הכוללת שיחות ללא הגבלה וגלישה חופשית באינטרנט

ה תשהדסי3/10/2019ועד יום 1/9/2019מיום רט"ן. הבהוצאותפתלא משתתדסי.9/2019
. בכל למעסיקאת הרכב ההחזיר,לפראגהֶטֶרם נסיעת, 29/8/2019-ב. שבצ'כיהבפראגבחופשה 

דסיהשכחאת הרט"ן. ושימש אותו לצרכי העסקהמעסיקאצל הרכב ִנְׁשַאר9/2019חודש 
.בחו"לתקופת שהייתה כל שימוש בכל עשתה בו לא לפיכך, . הבבית
?)מעוגלסכום (("שכר ברוטו למס")9/2019-לצורך חישוב מס בדסישל השכרסך כל מהו 

36,354₪.א
36,394₪.ב
38,984₪.ג
38,944₪.ד

פתרון

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

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

הנחיות מס הכנסה.
הסבר הפתרון

9/2020מועד 
2019-שנת המס 

ב

את הרכב למעסיק. בכל ה, החזירהנסיעתֶטֶרם. 9/2019בכל ימי חודש בפראגה תשהדסי
לפיכך, לא ייזקף .העסקאצל המעסיק ושימש אותו לצרכיִנְׁשַארהרכב בחו"לה תקופת שהיית

שווי שימוש ברכב צמוד בחודש זה.דסישל הלשכר
"שווי השימוש לכל חודש -טלפון נייד) לתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו 2ְלִפי תקנה 

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

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

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

79.90₪):נלווים, השתתפות העובד וכדומה

min) 105; 79.90/ 2= ( 39.95₪:105₪הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

)מעוגל(6,3943₪-("שכר ברוטו למס")20199/-לצורך חישוב מס בדסישל הסך כל שכר
שכר יסוד36,354+ שווי השימוש ברט"ן 39.95=36,393.95₪

.בתשובה 
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לימודי תואר אקדמי שלישי סיים 8/2016-. ב6/6/2016ואב לבת ילידת נשוי, 33-בן ה,זמי.4שאלה מספר 
זכה בתוארו) תואר אקדמי מוכר במוסד להשכלה גבוהה מוכר(ה העבריתת שיניים באוניברסיטרפואב

ָהֵחלבחר לקבל לא זמיהאמורשלישיהתואר הנקודות הזיכוי עבור לימודי אתַהִּנְכָסף. הד"ר 
.בשנת המס ֶׁשְּלַאֲחֶריהָ החל , אלאלתוארובה הסתיימו לימודישבשנת המס ֶׁשְּלַאַחר שנת המס 

].מסר למעסיקו את כל הטפסים והאישורים הנדרשים לענייןלמען הסר ספק, זמי [
?2019בשנת המס זמייובאו בחשבון בחישוב המס של מה נקודות זיכוי כ

נ"ז2.75.א
נ"ז4.75.ב
נ"ז5.75.ג
נ"ז5.25.ד

פתרון

ג.66, ג36,40, 34ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד

2019-שנת המס 

ד

"היה -1/1/2014-החל ב) לפקודה, בנוסח הרלוונטי למי שסיים את לימודיו 1ג(ד)(40לפי ס' 
ברפואת שיניים תובא בחשבון נקודת זיכוי היחיד זכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או 

אחת, בשנת מס אחת, ומחצית נקודת זיכוי, בשנת מס אחת, החל בשנת המס שלאחר שנת המס 
שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי השלישי; או בשנת המס שלאחריה, לפי בחירתו של 

היחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים".

"מוסד להשכלה גבוהה", כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה ניברסיטה העברית היאהאו
גבוהה.

, מוכר על ידי המועצה האוניברסיטה העבריתת שיניים, של התואר האקדמי השלישי ברפוא
ובחר לקבל 2016בשנת ברפואת שינייםסיים את לימודי התואר השלישיזמילהשכלה גבוהה.

, אלאלתוארובה הסתיימו לימודישבשנת המס ֶׁשְּלַאַחר שנת המס החל נקודות הזיכוי לא את
הוא זכאי למחצית נקודת זיכוי בשל 2019לפיכך, בשנת המס .בשנת המס ֶׁשְּלַאֲחֶריהָ החל 

ג לפקודה.40התואר האמור, לפי ס' 
שנים. 3מלאו לה 2019. בשנת המס 6/6/2016הילדה ילידת 

הא זכאי, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, לנקודות זיכוי בעד כל הגבר י-)5(ג)(66לפי ס' 
אחד מילדיו שהם פעוטות, כלהלן:

נקודות זיכוי בשנת לידתו של הפעוט;1½(א)
נקודות זיכוי החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו של הפעוט ועד לשנת המס שבה מלאו לו חמש 2½(ב)

שנים;
-)3(ב)(40כהגדרתם בסעיף -לידה" לעניין זה, "פעוט" ו"שנת 

ילד שטרם מלאו לו שש שנים בשנת המס;-"פעוט" 

:2019בשנת המס זמייובאו בחשבון בחישוב המס של שזיכוי הנקודות 
נ"ז2.00..............................]לפקודה34ס' תושב ישראל [

נ"ז0.25.......................................]לפקודה36ס' נסיעות [ 
המסהחל בשנתומילדיבעד כל אחדזיכוי' נ2½

המסועד לשנתשל הפעוטלידתו שנת שלאחר
נ"ז 2.5×ילד1נ''ז  =  2.50......]לפקודה))(ב5(ג)(66סעיף [שנים5לומלאושבה 

נ"ז0.50......]ג לפקודה40ס' [ברפואת שינייםתואר שלישי
נ"ז5.25.........................................סה"כ נקודות זיכוי 

.דתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

, )שמולא ונחתם כנדרש() שמסר למעסיק101טופס בכרטיס העובד (.מעסיקועובד אצל , 68-, בן הזמי.5שאלה מספר 
, המתגוררת עימו ואין לה הכנסות בשנת המס.60-זיכוי ממס בגין בת זוגו, בת הזמיביקש 

יצויין שלזוג אין ילדים.
, בגין בת זוגוממס (נקודת זיכוי או חלק מנקודת זיכוי) יכויזלזמיזכאי , לאור בקשתו,אםה

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)? בחישוב המס על הכנסתו
בגין בת זוגו.כאמורזכאי לזיכוי ממסזמיכן. .א
לא, מאחר שבת הזוג לא הגיעה לגיל הפרישה..ב
) לפקודה.5(9ס' פילעכן, ובלבד שהיא נכה .ג
לבני הזוג יש הכנסה בשנת המס.שלא, מאחר .ד

פתרון

.1,37'ס-פקודת מס הכנסהסעיפים רלוונטיים
.3ס' -חוק גיל פרישה

תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה).

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

-)אין ילדים(לפקודה37לפי ס' 
בחישוב המס של יחיד מוטב תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס "

יחיד -שכלכלת בן זוגו היתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת; לענין סעיף זה, "יחיד מוטב" 
".(א))5(9שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 

-(יש ילדים) ) 2(ג)(66לפי ס' 
נקודת זיכוי בלבד, ½ של יחיד מוטב, כהגדרתו באותו סעיף, תובא בחשבון 37לענין זכאות לפי סעיף "

. "39-ו38ולא תהא זכאות לנקודות זיכוי לפי סעיפים 
.67לחוק גיל פרישה, גיל הפרישה לגבר הוא גיל 3לפי ס' 
לפקודה. 37הוא "יחיד מוטב" לענין ס' זמילפיכך, 

לפי הצהרתו בכרטיס העובד, בת זוגו מתגוררת עימו ואין לה הכנסות בשנת המס.
מהמס שחושב כאמור "-בתוספת א' בתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) 3לפי פרט 

ג או 40ב, 40, 40א, 37,39, א36,36, 34תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות לכל עובד לפי סעיפים 
".2בהתאם להצהרתו בכרטיס העובד לפי תקנה (ג) לפקודה66-ד ו40

.לזיכוי ממס בגין בת זוגו, בחישוב המס על הכנסתוזכאיזמימכל האמור לעיל, 

.אתשובה 

ü

ü

051754321

051754321
ü

ü
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

-עם מוגבלות שכלית)14-בת ה(ִּבּתֹוַהְחָזַקת ְּבַעד 2019בשנת 37,030₪, שילם 48, אלמן בן זמי.6שאלה מספר 
לילדה אין הכנסה..2019-181,680₪בשנת החייבתוהכנסתבמוסד מיוחד. התפתחותית

ומה,מסמכים הנדרשים להוכחת הזכאותוצורפו כלהרלוונטייםבהנחה שמולאו כל הטפסים
לפקודה?45או 44, לפי הסעיפים ִּבּתֹוְּבַעד 2019יכול לקבל בשנת זמישהמרביהזיכוי

10,244₪.א
5,012₪.ב
7,949₪.ג
5,232₪.ד

פתרון

.45ס', 44ס'-הכנסהמספקודתסעיפים רלוונטיים
.תקנות מס הכנסה (זיכוי בעד נטול יכולת וזיכוי בעד הוצאות בשל החזקת קרוב במוסד)

הסבר הפתרון
9/2020מועד

2019-שנת המס 

ד

תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב ל1ְלִפי תקנה 
44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף "-במוסד)

המזכה), אם -לפקודה, ְלִפי הענין (להלן 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 
בשנת המס, ואם ֵאין למזכה 271,000₪ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות הכנסה -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב169,000₪אם לא עלתה על -זוג בן
".פטורה ממס ַעל ִּפי דין

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

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

-ומן הכלל אל הפרט 
44במוסד ְלִפי סעיף הכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקתזזמילפיכך, .לילדה אין כל הכנסה

.לפקודה, ְלִפי הענין45ד נטול יכולת ְלִפי סעיף לנקודות זיכוי ְּבעַ אולפקודה 
:לפקודה44זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף חישוב ה

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו "-לפקודה 44ְלִפי סעיף 
ה משותקים ַלֲחלּוִטין, שילם בשנת המס ְּבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הור

מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְּבֶׁשל החזקת ילד עם 
מאותו חלק 35%התפתחותית במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של -מוגבלות שכלית

..".מהכנסתו החייבת.12.5%מהסכומים ששילם העולה על 
)181,680₪× 12.5%( = 22,710₪:  זמימהכנסתו החייבת של 12.5%

מהכנסתו החייבת.12.5%. סכום ֶזה עולה על 2019בשנת 37,030₪שילם למוסד זמי
סכום ששילם למוסד המיוחד37,030< 2019בשנת זמימהכנסתו החייבת של 22,71012.5%

מהכנסתו 12.5%במוסד מיוחד, העולה על ְּבַעד החזקת ילדתוזמיחלק מהסכומים ששילם 
)22,710-37,030( = 14,320₪החייבת :

ְּבַעד הוצאותיו להחזקת ילדתו במוסד מיוחד:2019בשנת זמיהזיכוי שיּוַּתר ל
5,012₪ = )%35 ×14,320₪(

:לפקודה45נקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 
עיוור או ילד יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, "-(א) לפקודה 45לפי ס' 

או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס התפתחותית-עם מוגבלות שכלית
".שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד כאמור

)ודת זיכויערך נק2,616× 2( = 5,232₪:נקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולתשווי 

יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף קטן (א) רק אם לא קיבל "-לפקודה (ג)45לפי ס' 
."44זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 

במוסד ילדתו זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת -יכול לבחור בזיכוי הגבוה מבין הזיכוייםזמיכלומר, 
:לפקודה45יכולת ְלִפי סעיף הנטול ילדתו נקודות זיכוי ְּבַעד אולפקודה 44ְלִפי סעיף 

max) 45'י סלפ5,232; 44' סלפי 5,012= ( לפקודה45ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 5,232₪

.דתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

נושאת היא צמודה למדד ולא . ההלוואה 1/10/2018-בהממעסיקהעומדת הלוואה שקיבלדסיל.7שאלה מספר 
עומדת יתרת הקרן המוסכמת לפי תנאי , 3/2019, חודש תקופת ַהְּזִקיָפהלשנה. ב4%ריבית של 

בעבודתה שנה ַּתְתִמידדסיאם ) 9/2019(בתום ההלוואה תהפוך למענק.7,540₪ההלוואה על 
מעבודתה.תום החודש בו תפרושבההלוואה למעסיק מלוא חזיר את תהיאאם לא, אחת. 

, דסישל המהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכרבתקופת הזקיפה, 0.5%-המדד עלה באם 
]התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם.[)?3/2019ההלוואה, בתקופת זקיפה זו (בגין

21.84₪.א
12.08₪.ב
0.00₪.ג
25.74₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

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

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

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

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

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

".2האמור בתקנה 
אצל מי שהפרש הריבית הינו הכנסת "-(א) לתקנות האמורות 1, לפי תקנה "תקופת זקיפה"

".כל חודש בתקופה שבין יום קבלת ההלוואה לבין יום גמר פרעון יתרת קרן ההלוואה-עבודה 
(ט) שחל עליו 3ַין הלוואה ְלִענְ הסכום עולה על לא ) 7,540₪יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה (

(ט) לפקודה יהא שיעור 3שיעור הריבית לענין סעיף לפיכך, ).7,800₪(רק שיעור עליית המדד
.עליית המדד

.3/2019-31מספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 
הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

7,540₪× שיעור עלית המדד0.5%= 37.70₪
על יתרת הקרן המוסכמת, לפי תנאי ההלוואה, בתקופת הזקיפה:דסיצברה לחובת הריבית שנ

7,540₪×)ריבית4%×ימים בתקופת הזקיפה365/31( =25.62₪.........ריבית לשנה4%
למדדההלוואה לא צמודה00.0₪...........הפרשי הצמדה

25.62+ 0.00= 25.62₪...סה"כ שנצבר לחובה

מהסכום הנדרש לפי קטנה) 25.62₪על יתרת הקרן המוסכמת (דסיהריבית שנצברה לחובת 
).37.70₪התקנות (

ריבית נדרשת על פי התקנות37.70<לפי תנאי ההלוואה דסיריבית שנצברה לחובת 25.62

ההלוואה, בתקופת הזקיפה:בגין, דסישווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכרה של לפיכך,
פי התקנותלעריבית נדרשת37.70-לפי תנאי ההלוואהדסיריבית שנצברה לחובת 62.25= 12.08₪

.בתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

(י" הזמיעמותת ".8שאלה מספר  בישראל. סך כל השכר הכל פעילות.) ישראליווחימוסד ללא כוונת רא מלכ"ר 
הגישה "זמיעמותת ). "בדיוק, בכל חודש15,026.67₪(180,320, היה 2019, בשנת הלעובדימהששיל

.ְלמֹוֵפת, ַּתִּקיִניםכל דו"חותיה היו .ַּכִּנְדָרׁש, ְּבמֹוֲעָדםכל הדו"חות התקופתייםאת
]טבלאות מס הכנסההיעזרו ב[?2019" בשנת זמיעמותת שלם "תהשכר שכל מס סך מהו

30,654₪.א
0₪.ב
27,175₪.ג
13,524₪.ד

פתרון

טבלאות מס הכנסה.רלוונטייםסעיפים 
(א).35, 4ס' -חוק מס ערך מוסף

.1ס' -) צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

על פעילות בישראל של מוסד ללא כוונת ריווח יוטל מס שכר באחוזים (א) לחוק מע"מ, "4לפי ס' 
למעט -מהשכר ששילם, כפי שקבע שר האוצר בצו באישור הכנסת. בסעיף קטן זה, "שכר" 

) 29(9מלגה שניתנה לסטודנט או לחוקר בתקופת לימודיו במוסד לימוד ומחקר כאמור בסעיף 
".ס הכנסהלפקודת מ

צו מס ערך מוסף ל1לפי ס' 
(שיעור המס על מלכ"רים 

שיעורו "-) ומוסדות כספיים
של מס שכר שישולם על 
פעילות בישראל של מלכ"ר 

ראו גם בטבלאות ". [7.5%יהיה 
]ז'פרק-מס הכנסה 

מלכ"ר שסך כל השכר השנתי שהוא משלם לעובדיו אינו עולה על "-(א) לחוק מע"מ 35לפי ס' 
ש"ח או סכום גבוה 180,454

-יותר שקבע שר האוצר 
מהמס שלפי סעיף פטור

הסכום האמור מופיע (). א(4
-גם בטבלאות מס הכנסה 

-ה', סעיף ב' פרקראו 
משכורת מרבית שמלכ"ר 

.)משלם, הפטורה ממס שכר

היא . לפיכך, 180,454₪, לא עלה על 2019" לעובדיה, בשנת זמיסך השכר ששילמה "עמותת 
.פטורה מתשלום מס שכר

.בתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

לשלם זמילפי התקנות, מתי על). ד'יום (8/5/2019-בזמישל עובדיו שילם 4/2019את משכורת .9שאלה מספר 
)העזרו בלוח השנה שלהלן(את התשלומים לקופות הגמל של העובדים, בעד משכורת זו? 

שבתיום ויום הדיוםיום גיום ביום א
28/429/430/41/52/53/54/5

יום השואה
5/56/57/58/59/510/511/5

יום העצמאותיום הזכרון
12/513/514/515/516/517/518/5

19/520/521/522/523/524/525/5
ל"ג בעומר

.15/5/2019-לא יאוחר מ.א
.9/5/2019-יאוחר מלא .ב
.20/5/2019-לא יאוחר מ.ג
.12/5/2019-לא יאוחר מ.ד

פתרון

.10תקנה -תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל)סעיפים רלוונטיים
.20תקנה -תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל):ל10לפי תקנה 
תשלומים לקופת גמל יופקדו לא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה:"

שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;)1(
חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד. ")2(

לתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל):20לפי תקנה 
במזומנים (א), התשלומים יתקבלו19קופת גמל תקבל מהמעבידים רק סכומים כמפורט בתקנה "

מועד התשלום):-בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקדם מבין אלה (להלן 
)  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד;1(
)  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד. "2(

.8/5/2019-בזמישל עובדיו שילם 4/2019את משכורת 
שבתיום ויום היום דיום גיום ביום א
28/429/430/41/52/53/54/5

5/56/57/58/59/510/511/5
יום הזכרון
משכורת

יום העצמאות

12/513/514/515/516/517/518/5
ימים 315יום עסקים 2יום עסקים 1יום עסקים 

4/2019מתום 
5יום עסקים 

מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד הם המועד המוקדם מבין המועדים הנקובים ימים15
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק אם זמי.  לפיכך, תשלומיו של שלעיל10בתקנה 
.)'דיום (9/2015/51-לא יאוחר מישולמו 

.אתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

, זמילְּׂשָאהינִ לאחר ש. עין קנייאתושבת קבועה בישובהיתה דסי, 31/8/2019עד ומאז שנולדה.10שאלה מספר 
:ְּכִדְלַהָּלןהיתה 2019בשנתההכנסת. כרמל-דלית אלבבביתו שלגור איתו 1/9/2019-בעברה 

198,352₪.................................................................................................. שכר משולב 1
8,888₪...........)קֹוַּבחאמהות ביטוח לפי פרק ן מהמוסד לביטוח לאומי (גמלה לשמירת הריו. 2
56,556₪...)א) לפקודה16(9לפי ס' (ִמַּמסִּבְפטֹור, בקרן השתלמותהמחשבונכהשמשסכום. 3

סכום הזיכוי למען הסר ספק, [?(סכום מעוגל)2019בשנת דסית זכאיומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
].בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתן הזיכויתחייבדסישלה על סכום המס ועהאמור לא 

18,513₪.א
29,014₪.ב
19,342₪.ג
21,840₪.ד

פתרון

11ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

על הכנסה חייבת מיגיעה 14%הנחה של ַמְקָנה,2019, בשנת המס קנייאעין בישוב תושבות קבע 
.לשנה234,000₪אישית עד לתקרה של 

הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכנסה חייבתלפקודה, 1לפי ס' 
ִּבְפטֹור, בקרן השתלמותהמחשבונכהשמשסכוםכלומר, היא לא כוללת את ". ממנה לפי כל דין

.)א) לפקודה16(9לפי ס' (ִמַּמס
לפי פרק ביטוח אמהות בחוק הביטוח (מהמוסד לביטוח לאומיהגמלה לשמירת הריון שקיבלה 

דסילפקודה, חלק מההכנסה מיגיעה אישית של 1, לפי ס' המס ומהוו-קיצבה חבתיא, ה)הלאומי
לשמירת הריון ינכה המוסד במקור מדמי הלידה ומגמלה -(ד) לחוק הביטוח הלאומי 53[לפי ס' 

לפקודת מס הכנסה והתקנות לפיה וכן ינכה דמי ביטוח 243-ו164מס לפי הוראות סעיפים 
בשיעור הקבוע בטור ד' בלוח י'].

, כולה מיגיעה אישית.2019-207,240₪בשנת דסיהכנסתה החייבת של 
משולבשכר 198,352+ ןגמלה לשמירת הריו8,888= 207,240₪

במהלך שנת המס.עין קנייאחדלה להיות תושבת בישוב דסי

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

".חודשים רצופים לפחות12היישוב לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב
סכום הזיכוי לפי סעיף זה לא יעלה על סכום המס שהנישום חייב בו, בשל "-)5((ב)11לפי ס' 

".ההכנסה שלגביה ניתן הזיכוי
.2019חודשים בשנת המס 8עין קנייאהיתה תושבת קבועה בישוב דסי

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

Min) חייבתהכנסה207,240; תקרה234,000× ( שיעור ההנחה%14× חודשים8/ 12= 19,342₪
הזיכוי.בו, בשל ההכנסה שלגביה ניתןתחייבדסילה על סכום המס שועהאמור לא הזיכוי לפי נתוני השאלה, 

.גתשובה
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

) "ברוטו למס"(השכר.שנים16עד 9מלאו להם 2019שבשנת המס ילדים6+ אהנשו, 37בת , דסי.11שאלה מספר 
היה כלהלן: 4/2019עד 1/2019בחודשים 

1/20192/20193/20194/2019חודש
12,68512,68512,68511,601בסיס בש"חשכר

2,1802,1802,1802,180שווי שימוש ברכב צמוד

?9201/4בתלוש הממנִיָּגֶבהמס הכנסה כמה,9201/1/1-אם המס מחושב על בסיס מצטבר מ
(החזר מס)₪-29.א
53₪.ב
0₪.ג
223₪.ד

פתרון

ב.121, 121,)ג(66א,36,36, 34ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים
תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

נ"ז0.25......................................................................נסיעות
נ"ז0.50.........................................................................אשה

נ"ז6.00........................................................................ילדים
501,907₪.= 218₪× נ"ז 75.8....................................................סה"כ נקודות זיכוי

:1/2019-4/2019החודשים4-שכר מצטבר ב
58,376₪=2,180 +11,601+2,180+12,685 +2,180+12,685 +2,180+12,685

58,376/ 4= 14,594₪החודשים:4-השכר החודשי הממוצע ב
מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

14,530₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 2,110.60+ ) 14,530-14,594( × 31%= 2,130.44₪

מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

222.94₪ ) =0 ;1,907.50-44.130,2 (max
:)1/2019-3/2019הקודמים (החודשים3-שכר מצטבר ב

44,595₪ =2,180+12,685 +2,180+12,685 +2,180+12,685
44,595/ 3= 14,865₪החודשים:3-השכר החודשי הממוצע ב

:1/2019-3/2019ששולם בחודשים ממוצע השכר מס "ברוטו" שהוטל על 
14,530₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 2,110.60+ ) 14,530-14,865( × 31%= 2,214.45₪

:1/2019-3/2019חודשים השכר בעל ממוצע מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם 

306.95₪ ) =0 ;1,907.50-2,214.45 (max
:4/2019בתלוש המס שיגבה מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

)222.94× חודשים4( -) 306.95× חודשים3=( -29.09=מעוגל₪-29
כל שבר של שקל חדש מן המשכורת "-ממשכורת ומשכר עבודה) לתוספת א' לתקנות מס הכנסה (ניכוי 5לפי ס' 

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

.אתשובה
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מעסיקתו אצל התחיל לעבוד 1/8/19-בשנים. 3ו לו מלא2019שבשנת לילדבאוינשו,37בן ,זמי.12שאלה מספר 
בכל 42,300₪-קבוע דסישכרו אצל "משכורת בעד עבודה נוספת".הוהוא מקבל אצל,דסי

סימן שהוא מקבל , ושיש לו הכנסה אחרתֵּמןיִס , לה) שמסר 101טופס בכרטיס העובד (חודש.
הכנסתו ְּכֶנֶגדלהן זכאי ְוֵאינֹונקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה האחרת 

לפי התקנותלנכות (הכפי שהיה עלימס זמימשכרו של ה תניכדסי. הזו אצל
אישור ֵּתאּוםדסימסר לזמי20/11/19-ב. )רלוונטיות ולפי הנחיות מס הכנסהה
יש ְלַנּכֹות 131,600₪שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של ס מפקיד מַ 

. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלַנּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי.43%מס בשיעור 
?11/2019בתלושדסינכה ממנו תכנסה כמה מס ה

13,691₪.א
19,693₪.ב
14,617₪.ג
19,881₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

פקיד השומה רשאי להורות "-) הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהתקנות מס ל10לפי תקנה 
שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול 
להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת 

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

".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור
שיעור "-)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל1, לפי תקנה "השיעור המרבי"

".לפקודה121בסעיף המס הגבוה ביותר הקבוע 

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

:11/2019עד 8/2019בחודשים (למס) זמישכר ִמְצַטֵּבר של 
169,200₪ =4×42,300

ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:11/2019עד 8/2019-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות בגין שכר מ
131,600× 43%) + 131,600-169,200× ( השיעור המרבי47%= 74,260₪

:      10/2019עד 8/2019בחודשים (למס)זמישכר מצטבר של 
126,900₪ =3×42,300

:10/2019עד 8/2019סה"כ מס שנוכה בחודשים 
126,900× השיעור המרבי47%= 59,643₪

-לאור תאום המס,11/2019, בתלוש זמימדסינכהתשסכום המס 
מס מצטבר שיש לנכות לפי אישור המס260,74-מס שנוכה מהשכר 643,59= 617,14₪

.גתשובה 
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יממות. הנסיעה לגאורגיה וכל ְיֵמי 13, ע"י מעבידה, למשך ְלגאורגיהדסיִנְׁשְלָחה 7/2019-ב.13שאלה מספר 
).לחו"ל בשנת המסהיחידההיתה זו נסיעתה של המעביד (ַהְּׁשִהָּיה בה היו ֶהְכֵרִחִּיים לייצור ההכנסה

:לגאורגיהֶׁשהּוְצאּו בקשר לנסיעהַהּמּוָכחֹותההוצאות 
].637$-מחיר כרטיס במח' עסקים באותה טיסה [936$-כרטיס טיסה במח' ראשונה . 1
.1,612$סה"כ -לכל לינה 124$לינות במלון, במחיר 13. הוצאות לינה: 2
.1,339$סה"כ -לכל יום ְׁשִהָּיה בגאורגיה 103$. הוצאות אחרות: 3
.832$סה"כ -ום לי64$, במחיר ימים13-ְׂשִכיַרת רכב ל. הוצאות שכירות רכב: 4

ם הִנְדָרִׁשים למעבידה וזה ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות.הגישה את החשבון ואת כל המסמכידסי
למען הסר לצורך חישוב מס, בשל הנסיעה לחו"ל? [ דסימהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של 

]ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִּפי התקנות

325.00$.א
624.00$.ב
598.00$.ג
364.00$.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

:ה ראשונהחלקבמכרטיס טיסה
הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת , תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)) ל2)(א)(2(2ְלִפי תקנה 

הסכום שיותר . לפיכך, במחלקת עסקים באותה טיסהממחיר כרטיס 100%-חלקה ראשונה במטיסה כרטיס 
(כמחירו של כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה).637$-לניכוי ְּבַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה 

)עלות936$-637$( = 299$הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינן מותרות בניכוי: 

: הוצאות לינה
מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות לינה  בנסיעה אשר )(ב) לתקנות 2(2ְלִפי תקנה 

-כללה לא יותר מתשעים לינות 
כל הוצאות הלינה המוכרות.-ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

-ֲעבּור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך) 
מוכרות;כל הוצאות הלינה ה-דולר 125-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ)1(
דולר ללינה;125-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ75%-דולר 125-לגבי לינה שעלותה גבוהה מ)2(

דולר ללינה, הנמוך ביניהם.284, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה -"הוצאות לינה מוכרות" 
.13-, סה"כ לינות 124$הוציאה ֲעבּור כל לינה דסי

):כל הוצאות הלינה המוכרותהלינות הראשונות (7הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

min) התקרה284$ההוצאה בפועל ,124$× ( לינות7= 868$
):כל הוצאות הלינה המוכרותהלינות הנותרות (5הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

min) התקרה284$ההוצאה בפועל ,124$× ( לינות6= 744$
868+ 744= 612,1.מותרות בניכוי במלואן612,1$לפיכך, הוצאות הלינה בסך 

:הוצאות אחרות
-)(ג) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות 2(2ְלִפי תק' 

דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;80-לא יותר מ-אם נדרשו הוצאות בשל לינה )1(
דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ;133-לא יותר מ-אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה )2(

min) תקרה לכל יום שהיה כשנדרשו הוצאות לינה80$ההוצאה ליום,103$× ( ימי שהיה13= 1,040$
)הוצאה בפועל1,339$-מותר בניכוי1,040$( = 299$הוצ' אחרות שאינן מותרות בניכוי: 

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

דולר ליום, לפי הנמוך:62לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 
min) התקרה62$; הוצאות השכירות בפועל64$× ( ימים13= 806$

)832$-806$( = 26$הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי: 
)299$+299$+26$=( 624$:  לצורך חישוב מסדסיהסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של 

.בתשובה 
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ַּקר ְּפִעילּותֹו היא יֶׁשעִ ַּתֲעִׂשָּיהִמְפַעל-עובד כפועל יצור אצל מעסיקו היחיד זמי1/1/2019-מ.14שאלה מספר 
ִמְתַקֶּיֶמת עבודה במשמרות . במפעל פעילות ייצורית ְּכַמְׁשָמעּוָתּה בחוק עידוד התעשיה (מסים)

. משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שניה או שלישית. המעסיקלפקודה10ס'לענין
, היתה כלהלן:2019מעסיק זה, בשנת זכאי לה מאת היהזמישההכנסה 
52,106₪...........................................................עבודה במשמרת הראשונה. 1
26,624₪................................................................השניהעבודה במשמרת .2
47,837₪...........................................................השלישיתעבודה במשמרת .3
5,194₪.............................................................החזקת רכב ודמי הבראה. 4

10לפי ס' ,2019בשנת מעבודה במשמרותזמישל ְּבֶׁשל הכנסתו, ממסהזיכוימהו סכום
לפקודה ולפי התקנות הנוגעות לענין?

11,280₪.א
10,719₪.ב
7,626₪.ג
11,169₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

ִמְׁשָמרֹות:
5,194+47,837+26,624+52,106=2019:131,761₪-ממשכורת בזמיהכנסה כוללת של 

128,760₪לפקודה:10סכום התקרה ְלִפי ס' 
128,760-131,761= 3,001₪:התקרהחלק ההכנסה העולה על סכום 
26,624+ 47,837= 74,461₪שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

3,001-74,461= 71,460₪שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:
71,460× 15%= 10,719₪): סכום מעוגלהטבת המס (

בשנה11,280₪:זיכוי ְמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה
min) 719,10; תקרה11,280= ( 719,10₪:הזיכוי המרביבדיקה מול 

.בתשובה 
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מחלה. עקב מחלה זו, נקבעה לו ְּבֶׁשל, 31/7/2019-, עבד אצל מעסיקו עד שפרש ב44-, בן הזמי.15שאלה מספר 
. בכל תקופת הנכות היה מוגדר כמי 29/2/2020ועד 1/8/2019-לתקופה שמ100%נכות של 

.ְּפִריָׁשתֹוֶטֶרםשקיבל ִמָּׂשָכר, כולה 2019-169,885₪. הכנסתו בשנת ַהִּתְפקּודשאיבד את כושר 
?)סכום מעוגל(2019בשנת המס ְלַנֵּצל זמי) לפקודה שיכול 5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 

71,212₪.א
73,800₪.ב
0₪.ג
30,935₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

, מהווה הכנסה מיגיעה אישית.169,885₪ממשכורת, סך של זמיהכנסתו של 
שנקבעההכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה "ממסהפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 

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

לפחות, כמפורט להלן:

שקלים 615,600הכנסה עד לסכום של -ימים או יותר 365לתקופה של כאמורנכות נקבעה)1(
חדשים;

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

) 1ְלַגֵּבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)() לפקודה, "1ג)()(5(9ְלִפי סעיף 
ְלַגֵּבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל 

365הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 
(ב) -) ו1ת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(יחס תקופ-(בפסקה זו 

".כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות
), 2לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)() לפקודה, "2)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 

שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס 
כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום 

".);2הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(
185לתקופה שבין . כלומר, 29/2/2020ְוַעד 1/8/2019-לתקופה שמכאמורנכותנקבעהזמיל

).ימים בדיוק213(ימים364לבין ימים
2019אוג 2019+31ספט 2019+30אוק 2019+31נוב 2019+30דצמ 2020+31ינו 2020+31פבר29=ימים213

.73,800₪-) 2)(א)(5(9הסכום הנקוב בסעיף 
.153-שלגביהם נקבעה הנכות 2019מספר הימים בשנת 

אוגוסט 31ספטמבר + 30אוקטובר + 31נובמבר + 30דצמבר + 31=ימים153

:בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכותזמישל חלק מהכנסתו
ההכנסה בשנת המס169,885× יחס תקופת הנכות153/ 365= 71,212₪

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

בשנת המס הבאה.זמייהיה רלוונטי עבור -)" 2לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

min] )2הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(73,800; 71,212= ( 71,212₪
.אתשובה 
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קיבל 1/12/2019-היחיד. בשנות עבודה אצל מעסיקו8, בתום 30/11/2019-במהעבודהפרש זמי.16שאלה מספר 
חישוב סכום ֶׁשְּלִעְנָיןמבקש זמי. 2019-ו2018, 2017, 2016דמי פדיון חופשה המתייחסים לשנים 

בחלקים שנתיים שווים התקבלו ּלּויְּכִא ,חופשה שקיבלהאת דמי פדיון ִיְראּו,םהמס החל עליה
. )2019-ו2018, 2017, 2016כלומר, השנים (2019בשנת נות מס המסתיימות ש4תוך 

של ּתּוַּתר לו הפריסה האמורההאם , ְמַאְּמִתיםבהנחה שהגיש בקשה לפריסה, וצירף מסמכים 
? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים).דמי פדיון החופשה

.2019-בתחילותמששנות מס 2-פריסה אחורנית, אלא רק פריסה קדימה, לַּתרּוּתלא .א
.2019-סתיימות במששנות מס 2-לו פריסה אחורנית, אך לא ליותר מַּתרּוּתכן. .ב
נכללים במענק הפרישה.אינם הם שֵמַאַחרלא ניתן לפרוס דמי פדיון חופשה, . לא.ג
.2019-סתיימות במשמס השנות 4-לו הפריסה אחורנית שביקש, לַּתרּוּתכן. .ד

פתרון

(ג).  הנחיות מס הכנסה.8ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

-(ג) לפקודת מס הכנסה 8לפי סעיף 
לפי בקשת הנישום או יורשיו, יראו את ההכנסות שלהלן, לענין חישוב סכום המס החל " 

:עליהן, כאילו נתקבלו כאמור לצידן
בשנים שאליהן הם מתייחסים, אך לא יותר משש שנות -הפרשי שכר או הפרשי קצבה )1(

קצבה המשתלמת מכוח -זה, "קצבה" מס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו; לעניין
א) 3) עד (2ו), וכן קצבה כאמור בפסקאות (6(9הסדר פנסיה תקציבית כהגדרתו בסעיף 

;1להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" שבסעיף 
בחלקים שנתיים שווים תוך תקופה שאינה עולה על -דמי פדיון חופשה שקיבל עובד )2(

;נתקבלו, אך לא יותר משנות עבודתושש שנות מס המסתיימות בשנה שבה 
(5הכנסה מיגיעה אישית כאמור בפסקאות ()3( בחלקים -1) להגדרתה שבסעיף 6) או 

שנתיים שווים בשנות העבודה שבשלהן משולם המענק או בתקופה שבה נוצרה הזכות 
לקיצבה, לפי הענין, אך בלא יותר משש שנות המס המסתיימות בשנה שבה נתקבלו 

היוון הקיצבה; אולם רשאי המנהל, אם נתבקש על כך, להתיר חלוקה המענק או
"לתקופה אחרת לרבות לשנים הבאות, בתנאים שיקבע, לרבות תשלום מקדמה.

.2019-שנות המס שמסתיימות ב4-הפריסה אחורנית שביקש, לזמיתותר ללפיכך, 

.דתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

הורכב משכר שלו1/2019שנים. תלוש 7מלאו לו 2019, נשוי + ילד שבשנת המס 32-ה, בן זמי.17שאלה מספר 
) "חלק העובד"למרכיב תגמולי העובד (. 645₪בסך "ַצֲהרֹון ַלֶּיֶלד"ושווי 19,900₪יסוד בסך 

.)משכר יסוד6%(בתלוש זה1,194₪זמיםשילבקופת גמל לקצבה מסוג "קרן חדשה מקיפה"
לקופת וזה, בהתחשב בתשלומיבתלוש("נטו לתשלום") זמילמהו שכר ה"נטו" שישולם 

)התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(? הגמל ובזיכויי המס הרלוונטיים
16,617₪.א
15,423₪.ב
16,068₪.ג
15,207₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

שכר יסוד19,900+ צהרון לילדשווי 645= 20,545₪: זמילמס" של ְּברּוטֹושכר "

חישוב המס:
לפקודה:121מס לפי ס' 

20,200₪מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך 868.30,3₪+)200,20-545,20( ×%35=05.989,3₪

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

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

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

)משכר מבוטח6%(1,194₪-תשלום  לקופ"ג  
-מגבלת עמית שכיר 

min) ] 8,800× %7;  (תשלום1,194=  [ 616₪
60.215₪...........................)616× %35=215.60(-א 45לפי ס' , %35זיכוי 

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

הזיכויים האישיים:המס המתקבל לאחר הפחתת 
המס שחושב05.989,3-זיכויים אישיים706.10= 3,282.95₪*  =  סכום מעוגל33,28₪

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

".אגורות לא יובא בחשבון49חדש שאינו עולה על 

שכר יסוד19,900, ללא זקיפות שווי:   זמישל 1/2019תשלומים בתלוש 

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

תשלומים ללא זקיפות שווי900,19-מס הכנסה 33,28-קופת גמל לקצבה1,194=15,423₪

.בתשובה 
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2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

. 31/3/2019-בֶׁשִּנְפַטר שנים, במשרה מלאה, עד 3מעסיקו היחיד עובד ז"ל עבד במשכורת אצל.18שאלה מספר 
), היתה קבועה, כלהלן:"המשכורת האחרונה"(מֹותֹומשכורתו החודשית, לרבות זו האחרונה לפני 

7,214₪............................................................................משכורת משולבת.  1
1,148₪........................................)חודשים אחרונים12ממוצע פרמיה קבוצתית (. 2

סכומים שראו יצויין שלא היו [. 82,047₪-של העובד ֵעֶקב מֹותֹושהמעסיק שילם מענק ַההֹון סך 
].במועד שבו שולמו לקופת גמלהעובד אותם כהכנסת עבודה של 

, מכוח סמכות מנהל אם התבקשה הגדלת הפטור על מענק ההון שנתקבל עקב מותו של העובד
לפי ס' האמור,מענקהמס של בהחייבמהו החלק ל בהתאם,רשות המיסים, והפטור הוגד

א) לפקודה?7(9
7,737₪.א
6,789₪.ב
17,121₪.ג
44,907₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

א)(ב) לפקודה, פטורים ממס:7(9לפי ס' 
עד סכום השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל -מענק הון שנתקבל עקב מוות )1("

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

בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;
לכל שנת 24,770₪בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על )2(

"עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;
הכנסת עבודה למעט -לעניין חישוב הפטור, פירושה" משכורת"-לפי הנחיות מס הכנסה 

״משכורת תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד.
עשר החודשים שקדמו לפיטורים. סכום -חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שנים

צויי פיטורין) שחייבים (כמשמעותו בתקנות פילהיות גבוה מ״שכר עבודה״המשכורת יכול
לשלם עבורו פיצויים.

, לפי משכורת אחרונה: משכורת של שני חדשי עבודה
)משכורת משולבת7,214+ פרמיה קבוצתית 1,148× ( 2= 16,724₪

הגדלת הפטור:ללא, מותו של העובדהון שנתקבל עקב המענק ַהֵחֶלק הפטור ממס של 
min [min) תקרה077,24; 724,61× ( שנות עבודה3; המענק שנתקבל047,82= [ 172,50₪

התבקשה הגדלת הפטור על מענק ההון שנתקבל עקב מותו של העובד, מכוח נתוני השאלה,לפי
סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעיף . סמכות מנהל רשות המיסים, והפטור הוגדל בהתאם

ולא יותר מתקרת הפטור הנקובה בסעיף.עבודהשני חודשי ממשכורת של 150%-עד ל(ב)א)7(9

:הפטורהגדלתכולל, מותו של העובדהון שנתקבל עקב הַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק 
min [min) תקרה 077,24; 724,61× %150(×שנות עבודה3; מענק047,82= [ 310,74₪

המענק שנתקבל047,82-החלק הפטור310,74= 737,7₪החלק החייב במס של המענק:

.אתשובה 
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משכורת יסודזהים. הם מורכבים מ2019בשנת )ְמַפַּתַחת ַהַּסייֶּבר(דסיכל תלושי השכר של .19שאלה מספר 
משלםמעסיקה . 1,400₪) בסך כיסוי הוצ' רכב(חודשיתוהחזקת רכב53,600₪בסך חודשית

3,216₪-)שאינה מבטיחה תשואהקופת ביטוח (עבורה, בכל חודש, לקופת גמל לקיצבה מסוג 
לביטוח אובדן כושר עבודה. כנגד 268₪-ולמרכיב תגמולי המעביד3,484₪, למרכיב הפיצויים

.לקיצבהלמרכיב תגמולי העובד באותה קופת גמל3,216₪דסיהמעסיק, משלמת תשלומי
תשלומי, בשל )2019תלושי 12(2019, לצורך חישוב מס, בשנת דסילשכרה של ֶׁשִּיָּזֵקףמהו השווי 

בקופת ולמרכיב ביטוח אובדן כושר העבודהלמרכיב התגמולים,המעסיק למרכיב הפיצויים
?)מעוגלשנתיסכום(הגמל לקצבה 

26,501₪.א
36,021₪.ב
34,818₪.ג
23,285₪.ד

פתרון

).3(ה3(ה), 3ס' -פקודת מס הכנסה סעיפים רלוונטיים
.1ס' -תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 

הנחיות מס הכנסה.

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

. כלומר, קופת ביטוח" (שאינה מבטיחה תשואה)"מסוג יאת הגמל לקיצבה, אליה הפריש המעביד, הקופ
"קרן ותיקה".היא איננה 

חישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקיצבה:
3,216× 12= 38,592₪-הפרשה שנתית למרכיב הפיצויים בקופת הגמל לקיצבה 

.600,53₪וללא שווי שימוש ברכב: תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיוללא הכנסת עבודה, 
min) 600,53; תקרה000,34= ( 000,34₪>הפרשה בפועל למרכיב הפיצויים592,38₪

000,34-592,38= 4,592₪:  2019זקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב הפיצויים בקופ"ג לקיצבה בשנת 
ְּבִגין ההפרשה למרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לקיצבה:חישוב הזקיפה 

3,484₪הפרשת המעסיק למרכיב תגמולי המעביד: 
min) הכנסת עבודה ללא שווי שימוש ברכב000,55; התקרה683,25× ( %7.5= 23.926,1₪>484,3₪

:2019בשנתזקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב תגמולי המעביד בקופ"ג לקיצבה
24.693,18₪ =12 ) ×926.23,1-00.484,3(

:לביטוח אובדן כושר עבודה במסגרת קופת הגמל לקיצבההמעבידחישוב הזקיפה ְּבִגין הפרשת 
) תיזקף כשווי.268₪לביטוח א.כ.ע. (המעבידשקיים שווי קיצבה, כל הפרשת מאחר

268×12= 3,216: 9201בקופ"ג לקיצבה בשנת ביטוח א.כ.ע.זקיפה ְּבִגין ההפרשה למרכיב 

:האמורותבשל הפרשות המעסיק לקופות 2019בשנת דסישכרה של השווי שיש ִלְזקֹוף ל
שווי פיצויים4,592.00+שווי קצבה693.24,18+ א.כ.ע.שווי 003,216.= 501.24,26) = מעוגל(501,26₪

.אתשובה 
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. ההודעה מוקדמת לפיטוריהלתנהישנְּבִלי , ְלַאְלָּתרפוטרה מעבודתה אצל מעסיקה דסי.20שאלה מספר 
בפיטוריה, היא זכאית לסכומים הבאים: 

ü9,652₪............................................................................................פיצויי פיטורים
ü2,633₪......)דמי הבראה-(א) בצו הרחבה 7לפי ס' (שלא שולמו במהלך עבודתהדמי הבראה
ü7,297₪..................., בעד התקופה שנקבעה בחוקהודעה על פרישהמתןפיצוי בגין אי
ü4,312₪.................................................לחוק חופשה שנתית13לפי ס' ,חופשהִּפְדיֹון

כ"מענק פרישה"?דסישל 161-מהו סכום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופס ה

16,949₪.א
21,261₪.ב
9,652₪.ג
23,894₪.ד

פתרון

והנחיות מס הכנסה.161א)(א), טופס 7(9פקודת מס הכנסה, ס' סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

:161מתוך טופס 

כ"מענק פרישה"דסישל 161-בטופס הםשניתן לכלול אותבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
הודעה על פרישה". מתן הם "פיצויי פיטורים" ו"פיצוי בגין אי 

פיצויי פיטורים9,652+ הודעה על פרישהמתןפיצוי בגין אי7,297= 16,949₪

.אתשובה 
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דיני עבודה

. מסמכיםִּתּיּוקהיהתפקידו ִעיַּקרשנים, כעובד ארכיון. 5יחיד זה הואצל מעסיקמועסקזמי.21שאלה מספר 
הועבר למחלקת השירות, זמי 1/7/2019-. ב)ַהָּוִתיקהארכיון פקיד(יוסףהיה עליוהישירַהְּממּוֶּנה

שלוהישירהַהְּממּוָּנהלפניות לקוחות ותיאום ביקור טכנאים. ַמֲעֶנההואשם עיקר תפקידו 
.)מנהלת השירות(דסי-במחלקת השירות 

על שינוי בתנאי למסור לו הודעה לעובדזמישלהאם על מעסיקובנסיבות שתוארו לעיל, 
(בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)עבודתו?

של זמי או בשעות עבודתו.עבודתוכן, ובלבד שחל שינוי בשכר.א
חייב המעסיקמכוח הדין או מכוח הסכם של תשלומים שלא, מאחר שאין מדובר בשינוי .ב

.לגביהם בהודעה
לזמי על שינוי בתנאי עבודתו.הודעה למסורהמעסיקכן. על .ג
אצל אותו מעסיק.ְׁשקּולֹותלא, מאחר שמדובר בשתי עבודות משרדיות .ד

פתרון

.3, ס' 2ס' -לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)חוק הודעה לעובד ולמועמד סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

-עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה)לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי לחוק הודעה 2לפי סעיף 
תוכן ההודעה על תנאי עבודה.2"

נים אלה:י(א) פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה על תנאי עבודה יהיה בעני
...

) תיאור עיקרי התפקיד;3(
) ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;4(

"  ...
-לחוק 3לפי סעיף 

שינויהודעה על .3"
, ימסור המעסיק 2חל שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורטו בהודעה כאמור בסעיף 

בתוך שבעה ימים, מהיום -הודעה על כך לעובד בתוך שלושים ימים, ואם היה העובד נער 
למעט אלה:-שנודע לו על השינוי; לענין זה, "שינוי" 

שינוי הנובע משינוי בדין;)1(
הדין או מכוח הסכם של תשלומים שהוא חייב לגביהם בהודעה לפי סעיף עדכון מכוח )2(

);5(א)(2
24כמשמעותו בסעיף -שינוי המופיע בתלוש השכר של העובד; לענין זה "תלוש שכר" )3(

.1958-לחוק הגנת השכר, התשי"ח

. לפיכך, חל שינוילחוק )4(א)(2-) ו3(א)(2סעיפים קטנים כפי שפורטו בזמי, בתנאי העבודה של 
.על שינוי בתנאי עבודתוהודעה לו למסורהמעסיקעל 

.גתשובה 
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ֵעִציםּוְכִריַתתִניסּור, ִּגיּזּוםשלְמסּוָּכנֹותעבודותבלעבוד אצל מעסיקה דסיתחילהה1/5/2019-ב.22שאלה מספר 
), נדרש תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי. לפי נֹוֵפלִמּגּוףְּפִגיָעהַסָּכַנתַקֶּייֶמתםָּבהֶ 

כפפות מגן, משקפי מגן, הקסדכמולספק לה ציוד מגן אישי לשימושה בעבודות אלה, מעסיקה
מעסיקהֵסיַרב,ְוִנְׁשנֹותַהחֹוְזרֹותַּבָּקׁשֹוֶתיהָ ַלְמרֹותברם,).כשהיא מטפסת לגובה(ְתַמת בטיחותיִר וְ 

מקומות על ידיו לעבוד בֶׁשִּנְדְרָׁשהלאחר חודשי עבודה,2בתום .ָּכָאמּוראישי מגןדציולספק לה
הודיעה ללא ציוד מגן, ם, ָר ְלַגְּד ושאין אפשרות מטר2על ָהעֹוֶלהְלעֹוֶמקִליּפֹולֲעלּוָלההיאשמהם

את חייה. ְמַסֶּכֶנתאישיה ללא ציוד מגןתשעבודֵמַאַחר, ְלַאְלַּתרכי היא מתפטרת מעבודתה לו 
שלם למעסיקה פיצוי בסכום השווה לשכרה הרגיל בעד לדסיהאם, בנסיבות התפטרותה, על 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ? (להתפטרותהודעה מוקדמתלו התקופה שלגביה לא נתנה 
)ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

עבוד תכי האין לדרוש ממנִקּיּוָמןבנסיבות מיוחדות שעקב מאחר שהתפטרה לא, .א
.בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק

הרגיל בעד התקופה שלגביה הפיצוי בסכום השווה לשכרהשלם למעסיקלדסיכן. על .ב
.לא ניתנה ההודעה המוקדמת

לא חל על עובד בטרם מלאה חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותלא, מאחר ש.ג
שנה לעבודתו אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה.

בפועל הועל עבודתהמוותר על נוכחותהודיע לה שהוא כן, אלא אם כן מעסיקה.ד
.בתקופת ההודעה האמורה

פתרון

.10ס' -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

על "לא יחולו7עד 2הוראות סעיפים -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות ל10לפי ס' 
ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת עובד, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש 

הקבועה בחוק זה; שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות 
של הכנסת ובהתייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעתו הם יציגים, נסיבות 

".קדמתמיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש מהעובד כי יעבוד בתקופת ההודעה המו
עבודה בתנאים של חוסר בטיחות בעבודה, ובפרט כאלה המסכנים את חיי העובד, מהווים 

יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה נסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי 
יחולו.אלחוק ל7עד 2. במקרה כזה, הוראות סעיפים בחוק

כפי שהוא מחוייב, ובפרט כשמדובר בנסיבות ציוד מגן אישי,דסיסירובו של המעסיק לספק ל
יוצאות דופן, שאינן מאפשרות לה להמשיך ולעבוד, גם לא תקופה קצרה נוספת, בלי לסכן את 

מהווה עילה ראויה להתפטרותה לאלתר.חייה, 

.אתשובה 
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, לאחר שתקופת 1/9/2019-לתינוק בריא, חזרה לעבודתה בֵאם, עובדת בריאה ומאושרת, דסי.23שאלה מספר 
כפועלת יצור אצל מעסיקה עובדת דסי. 31/8/2019-בַּתָּמה) השבועות26בת הורות שלה (הלידה וה
לו להעסיק עובדים בעבודת לילה על פי חוק ֶׁשהּוַּתר, משמרותבִמְתַקֶּיֶמת עבודה שבו מפעל-

עבודה שקבע שר העבודה הסוגי מקומות . יצויין שהמפעל לא נמנה על שעות עבודה ומנוחה
(ג) 2בס' תפקידים המפורטיםהעבודות והמקומות, השירותים, העל ולא נמנה והרווחה בתקנות 

לחוק עבודת נשים.
ששתי שעות עבודה (בעבודת לילה דסיאת להעסיק המעסיק, רשאי, לפי חוק עבודת נשיםהאם

חודשיםהארבעה תוך בעם חזרתה לעבודה ו) 06:00ובין 22:00שבין השעותבתחוםממנה, לפחות, הן 
)בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים? (תקופת הלידה וההורותמתום 

הסכימה לכךדסי, אף אם בתקופה זו, בעבודת לילהדסיאת מעסיק לא יעסיק ה.לא.א
.בכתב

הותר לו שמאחר , בתקופה זו, בעבודת לילהדסיאת עסיק רשאי להמעסיק . הכן.ב
.פי חוק שעות עבודה ומנוחהלעהעסיק עובדים בעבודת לילה ל

הסכימה דסיאלא אם כן , בתקופה זו, בעבודת לילהדסיאת מעסיק לא יעסיק . הלא.ג
לכך בכתב.

לאשהעבודה , בתקופה זו, ובלבד בעבודת לילהדסיאת עסיק רשאי להמעסיק . הכן.ד
.העלולה לפגוע במיוחד בבריאות

פתרון

(ד).10, (ג)10ס' -חוק עבודת נשים סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

, או במנוחה מעסיק לא יעסיק עובדת שילדה בעבודת לילה"-לחוק עבודת נשים (ג) 10ְלִפי ס' 
-התשי"אהשבועית אף אם היה רשאי או הותר לו לעשות זאת על פי חוק שעות עבודה ומנוחה, 

במשך ארבעה חודשים מתום תקופת הלידה וההורות, אלא אם כן הסכימה העובדת לכך , 1951
חולו על סוגי מקומות עבודה שנקבעו בתקנות ועל שירותים, ; הוראות סעיף קטן זה לא יבכתב

"(ג).2על מקומות, על עבודות ועל תפקידים, הכל לפי סעיף 
עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום -בסעיף זה, "עבודת לילה" -(ד) לחוק 10לפי ס' 

.06:00ובין 22:00השעות שבין 

:הרחבת התשובה
:האכיפה של דיני העבודהלהגברת לפי החוק 

עשה מעסיק או אדם אחר שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה (בפרק זה .3"
מעסיק), מעשה המהווה הפרה של הוראה כאמור, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי -

המפורט להלן:
שקלים חדשים, ולגבי יחיד )1(5,120-בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה )1(

שקלים חדשים;) 1(2,560-המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית 
)2(...

בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.(א).4
בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, (ב)

הפרת הוראה המנויה -סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" 
בתוספת השנייה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר 

"עיצום כספי או שבשלה הורשע.
-וספת שניה, חלק א' ת
איסור העסקת עובדת שילדה במשך ארבעה חודשים שלאחר תקופת הלידה וההורות בעבודת )19("

";(ג) לחוק עבודת נשים10לילה או במנוחה השבועית בלא הסכמתה, לפי סעיף 
_______________

.2019נכון לשנת )1(

.גתשובה 
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Ofer Kantor ©

פקיד כ, ֶרֶכבִלְמִכיַרתִמְגַרׁשאצל מעסיקו, לעבודזמישנה, התחיל 20, כשמלאו לו 1/2/2018-ב.24שאלה מספר 
, 31/7/2019-יימו יחסי העבודה בין הצדדים בהוא הועסק ִּבְרִציפּות עד שהסת. מחליףהזמנות

. 36₪עם פיטוריו. שכרו השתלם לו על בסיס שעות עבודה. בעד כל שעת עבודה רגילה קיבל 
) בכל תקופת עבודתו:בשעות(שעות עבודתו. להלן ֶהיֵּקף ְׁשעֹות ֲעבֹוָדתֹו ָהָיה ׁשֹוֶנה ֵמחֹוֶדׁש ְלחֹוֶדׁש

2/183/184/185/186/187/188/189/1810/18חודש
23132961368110217317165שעות רגילות
125%00000032027שעות נוספות

11/1812/181/192/193/194/195/196/197/19חודש
1071641548491499418357שעות רגילות
125%01700000320שעות נוספות

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו לפי, זמימהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק לשלם ל
)?סכום מקורב ומעוגל(

3,852₪.א
6,102₪.ב
5,778₪.ג
6,183₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

אחר שכך, מחודשים רצופים ופוטר.18ו החדש ובמקום עבודתו החדשעבד אצל מעסיקזמי
ם ממעסיק זה.זכאי לקבל פיצויי פיטוריהוא 

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

],  ADHENOM BERH TEAMIי.ב.שיא משאבים בע"מ נ' 44824-03-16ע "עבהתאם להלכה הפסוקה [ולפיכך, 
פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות תקנותל7חישוב הפיצויים ייערך ברוח תקנה 

).שרואים אותה כפיטורים
חודשי עבודתו אצל המעסיק:18, בכל זמיסך כל שעות עבודתו הרגילות של 

23+132+96+136+81+102+173+17+165+107+164+154+84+9+149+94+183+57= שעות1,926
1,926/ 18= 107בממוצע בחודש: רגילות שעות עבודה 

.36₪תעריף אחרון לכל שעת עבודה רגילה: 
.3,852₪-בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים שיובא, זמי"שכר רגיל" של 

שעות עבודה בממוצע בחודש107×תעריף לשעת עבודה36= 3,852₪

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה. לפיכך, על המעסיק לשלם לו -זמישיעור הפיצויים לו זכאי 
.778,5₪פיצויי פיטורים בסך 

שכר חודש אחד3,852×חודשי עבודה18/ חודשים בשנה12= 5,778₪

.גתשובה 
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חוזה נחתםהמעסיקבינו ובין .)ובמקום עבודה אחדאצל מעסיק אחד (עובד זמני בשכרהיהזמי.25שאלה מספר 
, לצורך 18/2/19ועד 20/12/18-, מקלנדרייםימים61של עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה 

, 18/2/19ועד 20/12/18-עבד אצל המעסיק מזמיבהתאם לחוזה, .בחופשהעובדיםְמקֹוםִמיּלּוי
בתקופת העסקתו.החופשהקרן בענף העבודה שבו הועסק קיימת אז תמו יחסי העבודה ביניהם.

שכר העבודה הרגיל . 2019בשנת ימים42-ו2018ימים בשנת 10בפועלעבדזמי,אצל המעסיק
כל בעד 35,100₪בסך עבודהבסך הכל קיבל ממעסיקו שכר. ליום עבודה675₪היהשלו

לחופשה שנתית.זמימעסיק לא הוצאהאצל העסקתוימי בכל יצוין שהעסקתו. תקופת
?זמיעל המעסיק לשלם בעד היה החופשה ש, מהו סכום תמורתבלבדלפי חוק חופשה שנתית

1,151₪.א
2,025₪.ב
1,404₪.ג
1,350₪.ד

פתרון

.15ס' -חוק חופשה שנתית סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

-לחוק חופשה שנתית 15לפי ס' 
-עובד בשכר העובד אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד לפחות יום אחד אך פחות מ(א) "

, בין בשנת עבודה אחת ובין בשתי שנות עבודה רצופות, 4ימים רצופים כאמור בסעיף 75
ישלם בעדו -ימים 74ואין ביניהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 

שכר העבודה.לפחות מ4%המעסיק תמורת חופשה 
תמורת החופשה תשולם לקרן החופשה של ענף העבודה שבו עבד העובד או בכל דרך (ב) 

אחרת שנקבעה בתקנות.
היתה תמורת החופשה משתלמת לקרן החופשה, חייב המעסיק לשלמה בתחילת החודש (ג) 

שלאחר חודש העבודה, לפי שכר העבודה המשתלם בחודש שלפניו לעובדים כאמור 
-קטן (א); המשיך העובד לעבוד אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה מעל לבסעיף

ימים רצופים, ישלם לו המעסיק את דמי החופשה או פדיון החופשה, הכל לפי הענין, 74
וקרן החופשה תחזיר למעסיק, לפי בקשתו, את הסכומים שהעביר לה בשל אותו עובד; 

ם והסדרים להחזרת הסכומים על ידי קרן שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות את המועדי
החופשה, כאמור.

תמורת החופשה ששולמה לקרן חופשה תימסר לעובד לפי הוראות תקנות הקרן, ותמורת (ד) 
החופשה ששולמה בדרך אחרת תימסר לעובד בדרך שתיקבע בתקנות.

דה או בהסכמת העובדים שתינתן בהסכם קיבוצי, בחוזה עבו-קרן החופשה רשאית (ה) 
לבוא לידי הסכם עם המעסיק בדבר תשלום דמי החופשה לקרן -בדרך אחרת שתיקבע 

"ימים.75-גם בעד עובדים שעבדו אצלו מעל ל
שכר העבודה35,100× 4%= 1,404₪:      זמיבעד סכום תמורת החופשה שעל המעסיק לשלם 

.גתשובה 
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שבע. היא תושבת שדרות, -) בבארמתווך נדל"ןעובדת כאשת מכירות אצל מעסיקה היחיד (דסי.26שאלה מספר 
ואין אדם הידוע עמה, בחזקתה הבלעדית. היא חיה לבד עם בנה מצא נה, 6אלמנה ואם לילד בן 

, עקב סגירת הלצורך השגחה על ילדימים רצופים 3נעדרה מעבודתה 2019-ה. בבציבור כבן זוג
ֵמֲחַמת הוראה שניתנה בעת ַמָּצב ְמיּוָחד ָּבעֹוֶרף לפי , באותם ימים,לומדהוא מוסד החינוך שבו 

). ימים3למען הסר ספק, לעובדים הותר לצאת לעבודתם באותם (ד(א) לחוק ההתגוננות האזרחית9סעיף 
כאמור. כשחזרה יעדרותילד בעת ההסידור ָנאֹות להשגחה על לא קיים ה תבמקום עבודיצוין ש

זו, שלא אושרה על ידיו, היא מפוטרת מעבודתה. היעדרותהֶׁשְּבֶׁשללעבודה, הודיע לה המעסיק 
רשאי המעסיק לפטר את דסי מעבודתה בשל ,חוק הגנה על עובדים בשעת חירוםהאם, לפי 

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

לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בכל זמן בו מוכרז מצב מיוחד בעורף.לא. אין .א
את אישורו של המעסיק.ֵמרֹאׁשכן. זכותו של מעסיק לפטר עובד שנעדר בלי לקבל .ב
כזו.בעת היעדרותסידור ָנאֹות להשגחה על הילדבמקום העבודהלא, מאחר שאין .ג
עבודת נשים במשרד העבודה.לפיטוריה מהממונה על ֶהֵּתר כן, ובלבד שהמעסיק יבקש .ד

פתרון

.2ס' -חוק הגנה על עובדים בשעת חירוםסעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרותו "-חוק הגנה על עובדים בשעת חירום(א) ל2ְלִפי סעיף 
(ג) לחוק 9ביצוע העבודה, מחמת הוראה שניתנה בשעת התקפה לפי סעיף -מהעבודה או אי

ד(א) לחוק האמור, 9ההתגוננות האזרחית, או הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף לפי סעיף 
-בודתו או לבצעה, לפי הענין, ולענין אדם עם מוגבלות אשר בשלה נמנע מן העובד להתייצב לע

."לרבות בשל מוגבלותו
האמור:חוק(ב) ל2ְלִפי סעיף 

לא יפטר מעסיק עובד בשל היעדרותו מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב ) 1(
סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד מחמת הוראה כאמור בסעיף קטן (א), או 
עקב הוראה של השר האחראי שניתנה בשעת התקפה או בעת מצב מיוחד בעורף אשר 
מכוחה מחויב העובד לשהות במוסד החינוך שבו לומד או שוהה הילד, ובלבד שבתקופת 

היעדרותו של העובד התקיים אחד מאלה:
הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא ההורה העצמאי של הילד;(א)
בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו (ב)

נבצר -במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי 
ממנו להשגיח על הילד.

) לענין היעדרות מהעבודה עקב סגירת מוסד החינוך שבו לומד או שוהה 1הוראות פסקה () 2(
הילד של העובד, לא יחולו אם היה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות 

העובד כאמור באותה פסקה, סידור נאות להשגחה על הילד.
ואין אדם הידוע בציבור כבן , הנמצא בחזקתה הבלעדית,7-בן החיה לבד עם בנהשאלמנה כ

, עקב ה, הנמצא עמהורך השגחה על ילדבודה לצהיא הורה עצמאי. היא נעדרה מהעדסי, זוגה
מחמת הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף לפי סעיף , הילדלומדסגירת מוסד החינוך שבו 

.ד(א) לחוק ההתגוננות האזרחית9
,כאמורבעת היעדרותסידור נאות להשגחה על הילדבמקום העבודהמאחר שאין לפיכך,

.זוהיעדרותה בשלמעבודתה דסילפטר את לא רשאי המעסיק 

.גתשובה 
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שנים. שכרו משתלם 14-ו11, 9, בני ִעָּמםַהִּנְמָצִאיםילדים, 3זמי נשוי לדסי, עקרת בית, ולהם .27שאלה מספר 
, ְלֵׁשם6,139₪עד לסכום של ו, צו עיקול על שכר21/7/2019-קיבל בומעסיקלו על בסיס חודש. 

המעסיק על ,. משכר זה7/2019-11,208₪ברוטו, בתלוש ו. שכרתשלום חוב לחנות תכשיטים
.443₪דמי ביטוח בריאות בסך ו378₪דמי ביטוח לאומי בסך ,956₪מס הכנסה בסך לנכות

? )סכום מעוגל(, ְלִפי חוק הגנת השכרמזמימהו הסכום ֶׁשְּיעּוַּקל 

5,613₪.א
6,139₪.ב
5,086₪.ג
5,512₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

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

, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב משפחתו 1981-תשמ"א
בודה החדשי, יקטן משכר הע80%-אילו היה ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ

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

לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".
גנת השכר, הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר (א) לחוק ה8"שכר העבודה החדשי" של זמי, לענין ס' 

.9,431-המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק 
ברוטו11,208-מס הכנסה956-לאומיד"ב378-בריאותד"ב443= 9,431₪

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

(א)8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' לא)6,139₪הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (
חלות עליו.

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

:4,345.11₪הבסיסי", כלומר 
הסכום הבסיסי8,778× 49.5%= 4,345.11₪

:זמימ"שכר העבודה החודשי" של 80%-סכום זה גבוה מ
שכר העבודה החודשי9,431× 80%= 7,545<4,345.11

לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד משכר העבודה 4,345.11₪-לפיכך, סכום השווה ל
.זמיהחודשי של 

-)סכום מעוגלו של זמי (הסכום שיעוקל משכר
min])שכר אחרי ניכויי חובה9,431-לעקלאין4,345.11=085.89,5(;חוב139,6[=מעוגל5,086₪

.גתשובה 
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, אצל מעסיקה היחיד.שעות בחודש164,ַּכָּנהּוג במקום עבודתהְמֵלָאהְּבִמְׂשָרהמועסקתדסי .28שאלה מספר 
שעות, ְלֵׁשם בדיקות 27עבודתה נעדרה מ30/11/2019להריונה. עד 9-חודש הסוף הדסי ב

בעל תואר מומחה ביילוד מורשהרופא נשיםשנעשו על ידירפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות הקשורות בהריון, 
, הקשורות בהריון. למעט ֵאֶּלהּכָ שעות לצורך בדיקות 16נעדרה 12/2019. בחודש ובגינקולוגיה

שעות אלה, דסי לא נעדרה מעבודתה.
ללא ,201912/בחודש להיעדר מעבודתה,דסי היתהלפי החוק הרלוונטי, כמה שעות זכאית

האמורות?בדיקות ה, ְלֵׁשם ניכוי משכר עבודתה

שעות.9.א
שעות.13.ב
שעות.0.ג
שעות.16.ד

פתרון

(ה)7ס' -נשים חוק עבודת סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

(ה) לחוק עבודת נשים:7לפי ס' 
מעבודתה, ללא ניכוי ), רשאית עובדת להיעדר 1בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)()1("

משכר עבודתה, לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ובדיקות רפואיות שגרתיות 
הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד 

התחנה), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות -שאישר משרד הבריאות (להלן 
התחנה;מחוץ לתחנה על פי הפניית
רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה שניתן -בפסקה זו, "רופא נשים" 

הפקודה), או רופא מורשה -(להלן 1976-תשל"זלו על פי פקודת הרופאים [נוסח חדש], 
המתמחה לקראת קבלת התואר האמור, במוסד מוכר לפי הפקודה, בפיקוחו של רופא 

בעל התואר האמור;
שעות במשך חודשי 40), לא תעלה על 1תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה ()2(

הריונה, לעובדת המועסקת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או על החלק היחסי 
שעות כאמור, בהתאם לשיעור חלקיות המשרה; שיעור חלקיות המשרה יחושב 40-מ

ובין מספר שעות עבודה בחודש במשרה כיחס שבין שעות העבודה של העובדת בחודש 
שעות, לפי הנמוך;182מלאה כנהוג מקום העבודה, או 

-שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לקבוע בתקנות )3(
);2(-) ו1הוראות לביצוע פסקאות ((א)
מספר שעות אחר להיעדרות עובדת -לגבי סוגי עובדות ובאזורים שיקבע (ב)

);2כאמור ובלבד שלא יפחת מהאמור בפסקה (מעבודתה 
הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת אצל יותר ממעסיק אחד להיעדר (ג)

), כאילו היתה עובדת אצל מעסיק אחד לענין האמור 1מעבודתה כאמור בפסקה (
").2בפסקה (

30/11/2019אחר שעד ל. שעות בחודש164במשרה מלאה ַּכָּנהּוג במקום עבודתה, מועסקתדסי 
נותרה לה זכות שעות, לצורך בדיקות רפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות הקשורות בהריון,27עדרה מעבודתה נ

27-40= 13שעות בלבד, לצורך בדיקות כאלה, במשך יתרת תקופת הריונה. 13להיעדר 
בדיקות רפואיות הקשורות בהריוןלצורך 201912/-היעדרות בשעות16< יתרת זכאות לפי החוקשעות13

.בתשובה 
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1/2/2002-ב. שכרה השתלם לה על בסיס חודש. 1/8/2001-דסי התחילה לעבוד אצל מעסיקה ב.29שאלה מספר 
על ֶׁשָחל הסכם קיבוצי מיוחד לקרן פנסיה מקיפה, מכוח הלהפריש עבורהמעסיקהתחיל 
לפי ההסכם הקיבוצי .6%-המעסיק למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה . שיעור הפרשת הצדדים
בהתאם ,פיטוריםהפיצויי מ72%ָיבֹואּו ִּבְמקֹום לפיצויי פיטוריםהמעסיקתשלומי האמור, 

. בגינם נעשתה ההפרשהשהתקופות ובגין השכר, הרכיביםלחוק פיצויי פיטורים,14לסעיף 
בקרן ַּטח ּוֶׁשּבהשכר חשבת שכר, בהיקף משרה מלאה.דסי עבדה אצל המעסיק, בכל השנים, כ

12,300₪הפנסיה היה שכר הבסיס ששולם לה, שעלה עם השנים, ובשנה האחרונה עמד על 
, תוספת אישית באופן קבוע וללא כל תנאילה, בכל חודש, מהשולשכר היסוד, ַעלנֹוָסףבחודש. 

פנסיה.ההפריש המעסיק לקרן לאתוספת זו. בגין 436₪בסך 
כולל (הסכום שנצברהסתיימו יחסי העבודה בינה לבין המעסיק, עם פיטוריה.31/10/2019-ב

.161,622₪-במועד הפיטורים ,בקרן הפנסיההפיצוייםבמרכיב )רווחים
?)סכום מקורב ומעוגל(לדסי להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעסיק 

70,810₪.א
67,281₪.ב
75,238₪.ג
62,853₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

.31/10/2019-ה ב, עם פיטוריביניהםהסתיימו יחסי העבודה שועד 1/8/2001-מהאצל מעסיקהעבדדסי
ברציפות אצל לפחות שנה אחת אחר שעבדה חודשים). מ219(שנים18.25, תקופת עבודתה היתהכלומר
ם.לקבל פיצויי פיטוריתזכאיהיא , הופוטרהמעסיק

הרכיבים ),תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל1לפי תקנה 
שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

;שכר יסוד)   1((א)" 
)   תוספת ותק;2(
)   תוספת יוקר המחיה;3(
חה.)   תוספת משפ4(

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

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

ִּבְמקֹוםָיבֹואּו ,6%בשיעור,לפיצויי פיטוריםהמעסיקתשלומי ,הצדדיםעלחלההסכם הקיבוצי שלפי
לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות 14בהתאם לסעיף ,פיטוריםהפיצויי מ72%

. והשיעורים שבגינם נעשתה ההפרשה
. 1/2/2002-המעסיק הפריש עבור דסי, לקרן פנסיה מקיפה, החל ב

("שכר מופטר").בחודש12,300₪-היסודשכרשבוטח היה שכר ה
א מהווה חלק משכר י, הובכל חודש, באופן קבוע וללא כל תנאי. ככזשולמה לדסי התוספת האישית

כלומר, דסי זכאית חשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.ביש להביאההעבודה הרגיל. לפיכך, 
.לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטוריםהאשר בגינ, ששולמה לה, לתשלום פיצויי פיטורים גם בגין תוספת זו

):סכומים מקורבים ומעוגליםהחישוב (
שנים,  בהן  לא שולמו  כספים לקרן18.25בשל  .1

הפנסיה בגין  התוספת  האישית,  שיש  להביאה                         
436× שנים18.25× 100%= 7,957₪...בחשבון שכר העבודה לענין פיצויים, יש להשלים

),                           1/8/01-31/1/02החודשים הראשונים (6בגין  .2
12,300× 6/ 12× 100%= 6,150₪...בהם לא שולמו כספים לק. הפנסיה, יש להשלים

,31/10/2019ועד  1/2/2002-משנים, 17.75בגין  .3
ההסכםהפנסיה, מכוחבהן שולמו כספים לקרן

במקוםבאיםם   אלה שלומיהקיבוצי, כאשר ת
עלהמגיעים  לדסי,  מפיצויי  הפיטורים 72%

12,300× שנים17.75× %28= 61,131₪.................פיצויי פיטורים%28המעסיק להשלים 
פיצויי פיטורים.75,238₪)סכום מקורב ומעוגל(סה"כ על המעסיק להשלים 

.גתשובה 
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הרבים בחודש עקב ימי החג,ְּבַרםבכל חודש. 7-שכר החודש הקודם בזמי משלם לעובדיו את .30מספר שאלה 
בעד העובדים שכר . במועדמשכורותהלהכין את שלו לא הספיק חשב השכר 7/10/2019עד ,זה

את זמי,ִחֵּייבבית הדין לעבודה . 22/10/2019-רק בהםל, שולם 134,600₪, סך 9/2019חודש 
) לחוק הגנת השכר.1(א)(17ָׂשָכר ְמֵלִאים, ְלִפי ס' -פיצויי ֲהָלַנתב, השכרְּבֶׁשל איחור זה של תשלום 

?לעבודהעל פי פסיקת בית הדין, של עובדיוַהּמּוָלן זמי להוסיף לשכר ֶׁשֵּיָאֵלץמהו הפיצוי 
33,650₪.א
35,573₪.ב
20,190₪.ג
47,110₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא "-לחוק הגנת השכר9ס' ְלִפי 
-בחצות הלילה, טרם כניסת ה30/9/2019-הוא ה9/2019המועד לתשלום שכר חודש ".משתלם

1/10/2019.
:לחוק1לפי ס' 

היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה. -"היום הקובע" 
שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע.-"שכר מולן" 

א ויום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו העד להםשלא שולם להעובדיםשל 9/2019כלומר, שכר 
ם, הוא "שכר מולן".משתל

הרחבת ההסבר:
המחוקק קבע את מועד תשלום השכר החודשי "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם. "עם" תום " 

החודש (ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן שושן) ולא במועד החודש פירושו "בזמן" תום
מאוחר יותר מתום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנקציה כלפי המעביד לעניין הפעלת פיצוי 
הלנת השכר אלא מהיום העשירי שלאחר המועד לתשלום השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין 

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

].אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המועצה המקומית דיר אל300139/98ע "ע[". בתשלום שכרו של עובדו

(א) לחוק הגנת השכר:17סעיף ְלִפי
פיצוי הלנת שכר):-לן ִיָּוֵסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן לשכר מו

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

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

האמורה באופן יחסי.20%חלק מחודש תשולם התוספת של 
) לחוק הגנת השכר 1(א)(17בתקופות של עליה מתונה במדד המחירים לצרכן, פיצויי ההלנה לפי סעיף 

).2(א)(17מפיצויי ההלנה לפי סעיף יהיו גבוהים 

.) לחוק הגנת השכר1(א)(17ְלִפי ס' פיצויי הלנה מלאים, בתשלום זמיחייב אתבית הדין לעבודה 

שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה. לפיכך, הוא חל 22-), הוא היום ה22/10/2019יום התשלום בפועל (
)22/ 7= 3.14= 4-( השבוע השלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.4-בשבוע ה

) לחוק הגנת השכר:1(א)(17חישוב הפיצוי ְלִפי סעיף 
134,600/ 20= 6,730₪פיצוי הלנת שכר בעד השבוע הראשון:

)600,134/  10× ( 3= 380,40₪שבועות נוספים:3פיצוי הלנת שכר בעד 
110,47₪:שכרההלנת יפיצוסה"כ 

חשב השכר אחראי על חישוב נכון של המשכורת, תשלומה בזמן והעברת הניכויים בגינה לכל הרחבת ההסבר:  
למעסיק יםשל חשב השכר לא מקנוסד זמנים מוגבל. לחץ עבודההמוסדות הרלוונטיים במועד

עלתה , במקרה שתואר בשאלה,זכות להלין את שכר עובדיו. פעולתו השגויה של חשב השכר
רב. ממוןבלמעסיק

.דתשובה 
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לכל שעת עבודה רגילה. שבוע העבודה, 44₪-שכרה של דסי משתלם על בסיס שעות עבודה .31שאלה מספר 
שעות. יום ד' הוא "יום מקוצר" 8.6-ה'). תחום יום עבודה רגיל -ימים (א'5במקום עבודתה, בן 

ק, שחל על צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשלפי עבודה אחת (במקום העבודה, בו מופחתת שעת 
למנוחה ולסעודה. בעת למשך שעה אחת מופסקת העבודה , 10:30, בשעה בכל יום). הצדדים

. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה.מקום העבודהלצאת מתרשאידסיההפסקה 
:8/8/2019-והסתיים ב4/8/2019-חל בבשבוע שהלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של דסי, 

8/8/2019ה' 7/8/2019ד' 6/8/2019ג' 5/8/2019ב' 4/8/2019א' יום
05:0005:3004:3004:1503:45כניסה
16:3016:1516:4513:1515:30יציאה

בשבוע זה?הבעד שעות עבודתדסימהו השכר שיש לשלם ל

2,384.25₪-מלא פחות.א
2,310.55₪-מלא פחות.ב
2,345.75₪-מלא פחות.ג
2,341.35₪-מלא פחות.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

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

".20סעיף 
ֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה למשך שעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאית 

לחוק שעות עבודה 20היתה דסי לצאת מהמקום שבו היא עובדת, נוהג המעסיק כדין (ְלִפי ס' 
ומנוחה)  כשאינו מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

8.6-ה'). תחום יום עבודה רגיל במקום העבודה -(ימים א'ימים5שבוע העבודה של דסי הוא בן 
' הוא "יום מקוצר" במקום העבודה, בו מופחתת שעת עבודה מתחום יום דיום שעות עבודה. 

, שחל על הצדדים. כלומר, לפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק, העבודה
שעות.42-ם שבוע עבודה שעות עבודה. תחו7.6-תחום יום עבודה ביום זה 

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום -"עבודת לילה" (שפירושה העבדדסייום ה'ב
).06.00ובין 22:00השעות שבין 

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

:בשבוע זההבעד שעות עבודתדסיהשכר שיש לשלם לחישוב

.גתשובה 

ניכוי  יציאהכניסה
הפסקה

תחילת יום  
עבודה 

סיום  
יום  

עבודה 

( שעה  
ביום ) 

-             1.90         1.90   8.60     8.60    10.50 (1.00)  11.50     05:0016:30א 

-             1.15         1.15   17.20   8.60    9.75   (1.00)  10.75     05:3016:15ב 

0.65         2.00         2.65   25.80   8.60    11.25 (1.00)  12.25     04:3016:45ג 

-             0.40         0.40   33.40   (1) 7.60    8.00   (1.00)  9.00       04:1513:15ד 

1.75         2.00         3.75   40.40   (2) 7.00    10.75 (1.00)  11.75     03:4515:30ה 

     55.25  (5.00) 50.25   9.85         7.45         2.40

סה " כ 66.00   ₪ 55.00   ₪ 

     409.75     158.40      2,345.75

(1)

(2)

שעות  
נוספות  
150%

מצטבר  
שעות  
רגילות  
בשבוע

שעות  
נוספות

שעות  
נוספות  
125%

1,777.60  תשלום

" יום מקוצר "  במקום העבודה ,  בו מופחתת שעת עבודה מתחום יום העבודה ,  לפי הוראות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק 
עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית . 

40.40       סה " כ שעות 

44.00  ₪ תעריף לשעה 

סה"כ  
שעות  
עבודה  
ביום 

שעות  
עבודה  
רגילות

סה"כ  יום 
שעות  

מכניסה  
עד יציאה
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לא עובד בחגי הוא ). ה'-א'ימים ימים (5בן עבודתושבוע שנים אצל מעסיקו. 7זמי עובד זה .32שאלה מספר 
). בעד כל יום עבודה360₪סכום קבוע של משתלם לו על בסיס ימי עבודה (. שכר עבודתו ישראל

. מתוך לוח השנה:הסכם מסגרת-צו הרחבה המעסיק משלם דמי חגים בכפוף לזכאות עובד לפי 
שבתיום ויום היום דיום גיום ביום א
1/92/93/94/95/96/97/9
8/99/910/911/912/913/914/9
15/916/917/918/919/920/921/9

בחירות לכנסת
22/923/924/925/926/927/928/9
29/930/9

1ראש השנה ערב ראש השנה

, סמוך לאחר יום הבחירות, 18/9/19-גם ביום הבחירות לכנסת, זמי נעדר מעבודתו., 17/9/19-ב
נעדר מעבודתו, לצורך סידורים אישיים, בלי שהודיע מראש על כוונתו להיעדר ביום זה וללא 

אישורו של המעסיק.
ימים , ַּבֲעבּור כמה10/2019-וב9/2019-ימי עבודה בהחסירלא זמי, ימים אלהאם, ְלַמֵעט 
?9/2019בתלוש שכר זכאי לתשלוםהוא )9/2019(בחודש זה 

.ימים22.א
.ימים20.ב
.ימים21.ג
.ימים19.ד

פתרון

.4, ס' 2ס' -דמי מחלה חוק . הסכם מסגרת-צו הרחבה סעיפים רלוונטיים
.136ס' -. חוק הבחירות לכנסת10ס' -חוק יסוד: הכנסת 

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

שכר עבודתו של זמי משתלם לו על בסיס ימי עבודה. כלומר, הוא לא עובד במשכורת ("חודשי").
, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים יום הבחירות יהיה יום שבתון"-לחוק יסוד: הכנסת 10לפי ס' 

."ציבוריים יפעלו כסדרם
ימים רצופים סמוך ליום 14עובד שעבד אצל מעסיק לפחות "-הבחירות לכנסת חוק ל136ְלִפי סעיף 
ימים מתוך 14, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות הבחירות

שתכר אצלו ביום הבחירות ישלם לו המעסיק את השכר שהעובד היה מת, החדשיים שלפני יום הבחירו
".אילולא שבת

, זמי זכאי לתשלום בעד יום ימים רצופים סמוך ליום הבחירות14אצל מעסיק לפחות כמי שעובד
על לא משפיעה,הבחירותיום , סמוך לאחר 18/9/2019-היעדרותו מהעבודה ב.17/9/2019-בהבחירות

נעדר מעבודתו, לצורך סידורים אישיים, בלי . עם זאת, הוא לא זכאי לשכר בעד היום שבו זכאותו זו
שהודיע מראש על כוונתו להיעדר ביום זה וללא אישורו של המעסיק. 

:, הדן בדמי חגים של עובד שאיננו עובד חודשיהסכם מסגרת-לצו הרחבה (א)7ְלִפי סעיף 
ם לפני החג ויום חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יו3עובד לאחר "

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

"עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת. 
א זכאי לדמי וה, שיםודח3-יותר מובמקום עבודתה'). כמי שעובד-ימים (א'5שבוע עבודתו של זמי בן 

.ראש השנהיום החג הראשון של-אחד חג יוםחל 9/2019-בחגים.
. לפיכך, הוא זכאי לתשלום בעבור יום (יום לפני החג ויום אחרי החג)חג ראש השנהזמי לא נעדר סמוך ל

חג זה. 
לא זכאי לתשלום בעד היום שבו נעדר ללא , זמי 9/2019ימי א' עד ה' שחלו בחודש 22כלומר, מתוך 

הסכמת המעסיק.
.9/2019שכרתלושבימים21ַּבֲעבּור זמי זכאי לתשלום בניכוי יום זה, 

.גתשובה 
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, על חשבונו,לההסדירהמעסיקהיא עובדת זרה המועסקת כדין בענף המסעדות האתניות. דסי.33שאלה מספר 
. שירותים שקבע שר הבריאותהסל אתללוכהאצלו, ביטוח רפואי התקופת עבודתלמשך כל 

. אצלוה, על חשבונו, מגורים הולמים למשך כל תקופת עבודתלשימושההמעסיק העמיד, כמו כן
משכורות חודשיות שלה.3סכום בגובה ה, על פי התחייבות בכתב,מעסיקלתחייבדסיבנוסף, 

המעסיק שרשאי התקנות,החוק וַעל ִּפי סך כל הניכויים המותריםשל ַהְּמַרִּביהסכום מהו 
גם האמור, כיסוי החובבעד ורפואיהביטוח הבעד דמי ,ְמגּוִריםהבעד דסיה של משכרְלַנּכֹות 

)חר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים? (ביחד

כיסוי החוב וביחד עם ְמגּוִרים הי ביטוח רפואי ביחד עם משכרה בעד דמ25%-יותר מלא.א
משכרה.25%-בסך הכל לא יותר מ-. כלומר למעסיק

ְמגּוִרים המשכרה בעד 25%-לא יותר ממשכרה בעד דמי ביטוח רפואי, 25%-לא יותר מ.ב
משכרה.75%-נוספים לכיסוי החוב למעסיק, ובסך הכל לא יותר מ25%-ולא יותר מ

25%-ְמגּוִרים ולא יותר מהמשכרה בעד דמי ביטוח רפואי ביחד עם 25%-לא יותר מ.ג
משכרה.50%-נוספים לכיסוי החוב למעסיק, ובסך הכל לא יותר מ

ְמגּוִרים המשכרה בעד 25%-משכרה בעד דמי ביטוח רפואי, לא יותר מ25%-לא יותר מ.ד
משכרה.100%-לא יותר מויתרת השכר לכיסוי החוב למעסיק, ובסך הכל

פתרון

ה.1-א 1ס' -חוק עובדים זרים סעיפים רלוונטיים
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר 

.3תקנה -בעד דמי ביטוח רפואי)
מהשכר תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים 

.5תקנה -בעד מגורים הולמים)
)6(א)(25, ס' 1ס' -חוק הגנת השכר 

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

-לחוק הגנת השכר 25ְלִפי סעיף 
א ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה:ל(א) "

...
חוב על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב מהעובד למעסיק, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב ) 6(

;מרבע שכר העבודהכאמור יותר 
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ל3תקנה לפי

:רפואי)ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח
עם הניכויים לפי תקנות עובדים זרים (איסור יחדסך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה, "

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), 
) לחוק הגנת השכר, 6(א)(25תקנות ניכוי בעד מגורים), ולפי סעיף -(להלן 2000-תש"ס

. "משכרו החודשי של עובד זר%25לא יעלה עלחוק הגנת השכר), -(להלן 9581-תשי"ח
תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ל5לפי תקנה 

:ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים)
זרים (איסור עם הניכויים לפי תקנות עובדים יחדסך כל הניכויים המותרים לפי תקנות אלה "

העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), 
) לחוק הגנת השכר, 6(א)(25תקנות דמי ביטוח רפואי), ולפי סעיף -(להלן 2001-תשס"ב
"משכרו החודשי של עובד זר.%25לא יעלה על חוק הגנת השכר), -(להלן 1958-תשי"ח

.אתשובה 
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דסי עובדת אצל מעסיקה בעיר מודיעין. כשהתחילה לעבוד אצלו, גרה במודיעין עילית. עליה .34שאלה מספר 
. במקום צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנהועל מעסיקה חל 
לעבודה וממנה, על חשבון המעסיק. ההסעה המאורגנת מגיעה ְמאּוְרֶּגֶנת ַהָּסָעההעבודה קיימת 

) ללא הסכמת המעסיקדסי את מקום מגוריה (ֶהֱעִתיָקהָּבֶעֶרב30/4/2019-עד מודיעין עילית. ב
לא מגיעה ההסעה המאורגנת ְלָׁשםק"מ ממקום עבודתה במודיעין. 22המרוחק לישוב אלעד,

לכל 7.40₪-נסיעה בודדת באוטובוסים בין ביתה לעבודתה ). מחיר ְלַגְמֵריהנוסעת לכיוון אחר (
.213₪-ה ואת מקום עבודתמגוריההּכֹוֵלל את ֵאזֹור", חופשי חודשיקו "-חוזה רבחיר כיוון. מ

ה עבודהלמקום כדי להגיע מהר יותר לעבודה, דסי רכשה רכב. הוצאות הדלק עבור נסיעות 
ימים. 17. בחודש זה דסי עבדה בפועל 207.80₪, עמדו על סך 5/2019ובחזרה לביתה, בחודש 

ליום 22.60₪לצו ההרחבה הנ"ל הוא 2בס' ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה שיעור ֶהְחֵזראם 
)?5/2019חודש זה (בגיןשעל המעסיק לשלם לדסי ַהִּמְזָעִרי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

207.80₪.א
213.00₪.ב
0.00₪.ג
251.60₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

כל עובד הזקוק "-ו ההרחבה בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודהבצ3ְלִפי ס' 
לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ַזַּכאי לקבל ממעסיקו השתתפות עד המכסימום האמור 

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

וסע לעבודה על חשבון המעסיק או מהחזר ההוצאות לא ישולם למי ש"בצו,6אמנם, לפי ס' 
". ברם, במקרה שתואר בשאלה, ההסעה המאורגנת כלל לא נוסעת לכיוון ביתה של דסי. מטעמו

כלומר, היא לא מוסעת לעבודה על חשבון המעסיק.
לא נדרש לבדוק האם העובד נסע לעבודה ברכבו, בפסיקה, "המעבידעל פי ההלכה שנקבעה 

באוטובוס, באופניים או לעיתים צעד ברגליו. כל שנדרש לבחון הוא האם העובד זקוק לתחבורה 
].עיריית טירה נ' עבד אלרחמן קשוע100/06ע "ע" [על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק

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

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

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

ם המגורים בהתחשב בנסיבות מצבו, גילו, המרחק ממקום העבודה, המבנה הטופוגרפי במקו
].עיריית טירה נ' עבד אלרחמן קשוע100/06ע "ע" [ וכיוצא בזה

לטעון לגביו שהוא שניתן עולה על המרחק ק"מ, 22בין מקום מגוריה למקום עבודתה, המרחק 
דסי נחשבת כמי שנזקקת , " שהוזכרה לעילהלכת קשוע"מצדיק הליכה רגלית. בהתאם ל

לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתה.
נסיבות אלה, היא זכאית להשתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה.ב

22.60₪הוא עד 01/02/2016מיום המרבילצו ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה 2ְלִפי ס' 
לתחבורה כדי הנזקקדסיימים בהם 17עבור 384.20₪-כלומר ), 2019ליום (תקף גם לשנת 
22.60×17= 384.20ה.להגיע למקום עבודת

-לעבודתה, תוך שימוש בנסיעות בודדות דסימחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מביתה של 
ימי עבודה בפועל בהם נזקקה לתחבורה כדי להגיע 17עבור 251.60₪לכל כיוון, שהם 7.40₪

7.40×2×17= 251.60למקום עבודתה.
הּכֹוֵלל את ֵאזֹור "חופשי חודשיקו "-עבודתה, תוך שימוש בחוזה רבמחיר נסיעה מביתה למקום 

.5/2019בחודש 213₪-ה ואת מקום עבודתמגוריה
:5/2019ְּבִגין חודש דסישעל המעסיק לשלם להמזערילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

min)בודדותנסיעות 60.251; קו חופשי חודשי-חוזה רב00213.; תקרה384.20= ( 00213₪.
.בתשובה 
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. על הצדדים חלות הֹוָראֹות ובמקום עבודתההפרטיהאצל מעסיקלעבודה דסיהתחיל1/3/19-ב.35שאלה מספר 
דמי ההבראה ין הצדדים,. לפי הסכם העבודה שנחתם בצו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה

כי אם ,בחוזהעוד נקבע לתשלומים חודשיים, וישולמו לה החל בחודש עבודתה הראשון. ְיפּוְּצלּו
שנת עבודה אחת במקום העבודה, ינוכו ממנה דמי ההבראה ששולמו לה. ַּתְׁשִליםלא 

האחרון ההאם רשאי המעסיק לנכות משכרה, מעבודתפוטרה דסי חודשי עבודה 10אם בתום
)בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים? (הלמולואת דמי ההבראה שש

לעובד.בפועל מולולא, מעסיק לא רשאי לנכות דמי הבראה שש.א
בבית ְׁשִהָּיהבדמי ההבראה ששולמו לה, לצורך ֶׁשִהְׁשַּתְּמָׁשהכן, אלא אם כן דסי תוכיח .ב

נופש אחרת.ְּבצּוַרתהבראה או 
חלק ַּבֲעבּורהבראההשל דמי לחלק היחסיזכאיעובדלא, מאחר שלפי צו ההרחבה .ג

מהשנה.
שנת עבודה אחת במקום עבודתה.כן, מאחר שלא השלימה.ד

פתרון

.צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופשסעיפים רלוונטיים
.25ס' -חוק הגנת השכר 

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה, רק למען הסר ספק, מובהר בזה, כי -לצו ההרחבה ב5לפי ס' 
. עובד, כאמור, יהיה זכאי גם לחלק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו

.חלק מהשנההיחסי בעבור

. אינה זכאית לדמי הבראהדסי ברי כי החודשים,10, בת העסקתהלאור תקופת 

אם לא תשלים שנת עבודה אחת במקום לפי חוזה העבודה שנחתם בינה לבין המעסיק, 
.דמי ההבראה ששולמו להמדסיהעבודה, ינוכו 

-הגנת השכרלחוק25ְלִפי סעיף 
סכומים אלה:א ינוכו משכר עבודה אלא ל(א) "

...
, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב למעסיקחוב על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב מהעובד ) 6(

כאמור יותר מרבע שכר העבודה;
...

על אף האמור בסעיף קטן (א), חדל עובד לעבוד אצל המעסיק, רשאי המעסיק לנכות (ב) 
"., לרבות מקדמותחייב לומשכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד 

.רשאי המעסיק לנכות משכרה האחרון את דמי ההבראה ששולמו להלפיכך, 

.דתשובה 
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ו. שבוע עבודתו, במקום עבודתו, שלכמנוחה השבועית שבחר ביום השבתזמי הוא עובד נוצרי .36שאלה מספר 
שעות 8.6-שעות עבודה. תחום יום עבודה רגיל שלו ). שכרו משתלם על בסיסה'-א'ימים (5בן 

, הוא רגילעבודה ְּבַעד ּכל ְׁשַעת עבודה רגילה, ביום עבודה (היום המקוצר בשבוע הוא יום ה'). 
) וסיים 15/12/2019-19/12/2019ה' (-שעות עבודה רגילות בימים א'39. לאחר שעבד 78.00₪מקבל 

שעת תחילת ). 21/12/2019, זמי נדרש לעבוד ביום שבת (15:24בשעה ) 19/12/2019לעבוד ביום ה' (
וניתנה ל17:20-ל16:20. בין השעות 19:20-. שעת סיום העבודה 12:50-ביום זה ועבודת

ה רשאי לצאת ממקום העבודה. זמן ההפסקה לא נחשב חלק משעות העבודה.יהפסקה, בה ה
, 17:20), היתה בשעה 21/12/2019, ביום שבת ()בבמקום עבודתו בתל אבי(אם שעת יציאת השבת 

שעות העבודה שהועסק בהן ביום שבת זה?בעד כמה על המעסיק לשלם לו 

546.00₪-מלא פחות.א
702.00₪-מלא פחות.ב
604.50₪-מלא פחות.ג
624.00₪-מלא פחות.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

, נוהג המעסיק ממקום העבודהלצאת זמירשאי היה הדקות, 60שבעת ההפסקה באותו היום, בת ֵמַאַחר 
לחוק שעות עבודה ומנוחה)  כשאינו מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.20כדין (ְלִפי ס' 

שעות לאחר ההפסקה.2-שעות לפני ההפסקה ו3.5שעות עבודה ביום זה, מתוכן 5.50זמי עבד 
]20/60-17-20/60+19=אחרי ההפסקהשעות 2[ +]16+ 50/60-12-20/60= לפני ההפסקהשעות3.5[= 5.50

שעות (תחום שבוע עבודה). 42) לא יעלה על באותה תקופההסכם מסגרת, שבוע עבודה (-לפי צו הרחבה 
השעות שעבד ביום 5.50, מתוך שעות3שעות רגילות (במצטבר) בימים א' עד ה'. לפיכך, 39זמי עבד 

חרגו מתחום שבוע העבודהשעות2.50שאר מר, הן שעות רגילות., הן בתחום שבוע העבודה. כלובתש
העבודה. לפיכך, הן שעות נוספות.

לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית "-(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה 7לפי ס' 
שבת או האת יום -לגבי מי שאינו יהודי "...המנוחה השבועית תכלול ) לחוק, 2(א)(7". לפי ס' של העובד

" על פי את יום הראשון או את היום הששי בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו.
. יום השבת מתחיל משקיעת החמה של יום שישי ועד צאת הכוכבים של היום למחרתההלכה הפסוקה, 

. מתום עבודתו של זמי, ביום חמישי, 17:20עה ), היתה בש21/12/2019שעת יציאת השבת, ביום שבת (
(א) לחוק.7שעות רצופות, כמתחייב מס' 36-ועד יציאת השבת חלפו למעלה מ15:24בשעה 

, היו שעות עבודה 17:20-ל12:50דקות ההפסקה), בין 60שעות שהועסק בהן (לאחר ניכוי 3.50לפיכך, 
שעות שהועסק בהן 2. )כלומר, לפני צאת השבת,17:20נה לפני השעה ההפסקה נית(ב"מנוחה השבועית" 

.היו שעות עבודה ב"יום רגיל"17:20אחרי השעה 
ְּבַעד שתי השעות עובד שעות נוספות, ישלם לו המעסיק"הועסק-לחוק שעות עבודה ומנוחה (א)16לפי ס' 

שעה נוספת שאחריהן ובעד כל , מהשכר הרגיל1¼-הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ
..".מהשכר הרגיל1½-לא פחות מ

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

..."משכרו הרגיל1½-ְּבַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מהמעסיקישלם לו ) 1(
שמעסיק"שכר רגיל" כולל כל ַהּתֹוָספֹות 17-ו16"ְלִעְנַין ַהְּסִעיִפים -לחוק שעות עבודה ומנוחה 18לפי ס' 

. 78.00₪-לחוק 17-ו16הסעיפים ְלִעְנַין"שכר רגיל" של זמי, ְמַׁשֵּלם לעובדו".

כמות חישוב תעריף לשעהסוג תשלום
שעות

סכום 
לתשלום שכר רגיל 

לשעה
שיעור 
תוספת 
שעות 
נוספות

שיעור תוס' 
עבודה 

במנוחה 
השבועית

סה"כ תשלום בעד כל שעה
שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
הרגיל לשעה

תעריף לשעה  
בש"ח

שעות עבודה 
רגילות במנוחה 

שבועית
78.00₪50%150%117.00₪3.00351.00₪

2-ו1ש"נ 
78.00₪25%50%175%136.50₪0.5068.25₪במנוחה שבועית

278.00₪25%125%97.50₪1.50146.25₪-ו1ש"נ 
78.00₪50%150%117.00₪0.5058.50₪ואילך3ש"נ 

5.50624.00₪סה"כ
.624₪-סכום שלא יפחת מזה, בתשעות עבודה אלה, ביום ש5.50ְּבַעד ,לזמילשלםהמעסיקעל לפיכך, 

.דתשובה 
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נעדר 1/2019-), גר עם אביו בביתו בירושלים. ב46-, בן יחיד לאביו האלמן (בן ה23זמי, רווק בן .37שאלה מספר 
6באותם ימים בשל מחלת אביו, אותם זקף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו (6מעבודתו 

האב לתרום כליה, החליט11/2019-). בתלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יוםימים היה האב 
ילדים, שנזקק להשתלת הכליה לשם הצלת חייו 7-לצורך השתלה בגופו של שכן חולה, אב ל

). ההשתלה בוצעה בהצלחה רבה באותו החודש , ללא קבלת כל תמורהַאְלְטרּוִאיְסִטִּייםִמְּמִניִעיםוזאת (
עילות מלאה. בחודש שבו לחלוטין ושבו מהר, בשעה טובה, לפֶהְחִלימּו). האב והשכן 11/2019(

כהגדרתו שהוא תורם ימים לשם טיפול וליווי של אביו (8בוצעה ההשתלה, זמי נעדר מעבודתו 
).בחוק השתלת איברים

ימים, כמה 23אם לא נותרו לזמי ימי חופשה לניצול, ותקופת המחלה הצבורה שלו עומדת על 
על חשבון תקופת ) הוא זכאי ִלְזקֹוףהבהתאם לכללים שקבע שר העבודה והרווחימים של היעדרות (
?11/2019, בשל היעדרותו זו, בחודש המחלה הצבורה שלו

ימים.8עד .א
ימים.7עד .ב
ימים.0עד .ג
ימים.6עד .ד

פתרון

א1ס'-חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

-חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)ְלִפי ל
עובד זכאי לזקוף עד ששה ימים בשנה של היעדרות בשל מחלת ההורה שלו או של בן זוגו (להלן (א).1" 

ההורה), על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ובלבד שבן זוגו הינו עובד ושלא נעדר -
מעבודתו מכוח זכאותו לפי חוק זה.

בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי (ב)
זה יחושבו לפי היחס שבין ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן; חלקי ימים לעניין 

שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר.
, עובד זכאי לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות, לשם טיפול 1בלי לגרוע מהוראות סעיף (א)א.1

, על חשבון 2008-וליווי של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, התשס"ח
.ופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירתותק

יחולו, בשינויים 2כללים שקבע שר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים לפי סעיף (ב)
.המחויבים, על היעדרות לפי סעיף זה

כללים בדבר שר העבודה והרווחה יתקין בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, .2
הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך הטיפול בהורה, ולענין 

"היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות על ידי העובד ובן זוגו.

.בתשובה 
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, ְּבַהְסָּכַמת )1/2/19-בויצא () 1/6/18-מ(ְרצּוִפיםחודשים 8זמי עבד אצל מעסיקו ובמקום עבודתו .38שאלה מספר 
). אחרי החל"ת עבד , טיול בחו"ל30/6/19עד רצופים (חודשים5בתחופשה ללא תשלום להמעסיק,

.ְּכֶׁשּפּוַּטר), 10/2019בתום יחסי העבודה בין הצדדים (ֶׁשַּתּמּו), עד 1/7/19-מחודשים רצופים (4עוד 

האם זמי זכאי לפיצויי פיטורים ממעסיקו וכיצד משפיעה תקופת החל"ת על זכותו זו ועל 
)קביעת סכום הפיצויים שישולם לו? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים

עבד זמי זכאי לפיצויי פיטורים, אך סכום פיצויי הפיטורים יקבע לפי התקופה בה .א
בפועל, ולא תובא במנין התקופה שבה שהה בחל"ת.

מתוך התקופה שבה שהה בחל"ת, יובאו בחשבון, לעניין , אך לפיצויי פיטוריםזמי זכאי.ב
.קביעת סכום הפיצויים, חודשיים קלנדריים ראשונים בלבד

זמי לא זכאי לפיצויי פיטורים, מאחר שלא עבד שנה אחת ברציפות אצל מעסיק אחד .ג
ם עבודה אחד.או במקו

ת ובא במנין תקופתלענין קביעת סכום הפיצויים לא זמי זכאי לפיצויי פיטורים, אך .ד
.יום14העודפת על החל"ת 

פתרון

).5(2(א), 1ס' -חוק פיצויי פיטורים סעיפים רלוונטיים
).3(10תקנה -(חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)תקנות פיצויי פיטורים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

ובעובד עונתי שתי עונות -מי שעבד שנה אחת ברציפות "-לחוק פיצויי פיטורים(א)1לפי ס'
אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעסיקו -בשתי שנים רצופות 

."שפיטרו פיצויי פיטורים
חופשה "-יראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפסקה מחמת1לענין סעיף -) לחוק 5(2לפי ס' 

".או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק
פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה תקנות פיצויי ) ל3(10לפי תקנה 

תקופה של חופשה או פגרה שלא "לענין קביעת סכום הפיצויים לא יובאו במנין, כפיטורים)
יום לשנת עבודה, למעט תקופה כאמור שבעדה 14) לחוק העודפת על 5(2בשכר כאמור בסעיף 

."1953-התשי"דיטוח הלאומי, זכאית העובדת לדמי לידה בהתאם לתוספת השביעית לחוק הב
) אינה מצטברת, אלא מתייחסת לתקופת חל"ת בכל 3(10יש לשים לב שהזכות האמורה בתקנה 

שנת עבודה בנפרד.
זמי זכאי לפיצויי פיטורים, אך לענין קביעת סכום הפיצויים לא תובא במנין תקופת לפיכך,

.יום14החל"ת העודפת על 

.דתשובה 
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ביטוח לאומי

הּוְרַּכב ֵמַהְּסכּוִמים הבאים:,31/3/2019-, שפרשה מעבודתה ב37-דסי, בת השל3/2019תלוש .39שאלה מספר 
6,282₪........................................................................................משכורת חודש.1
459₪..........................................רכב]כיסוי הוצאות[החזקת רכבְּבֶׁשלתשלום .2
9,423₪...........................לפקודהא) 7(9ממס ְלִפי ס' סכום פטור -פיצויי פיטורים.3
297₪.................................................חייב במס הכנסהסכום -פיצויי פיטורים.4
162₪...............................................................החזקת רכבְּבֶׁשל.   גילום תשלום 5

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

6,903₪.א
6,741₪.ב
7,038₪.ג
7,200₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

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

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

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

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

"ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; 
ת הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי לתקנו2לפי תקנה 

) 12(-) ו11), (5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 
לפקודה.

יםפטור, (לרבות הסכום החייב במס)יצויי פיטוריםפלפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, 
מדמי ביטוח.

ואינם ) לפקודה2(2מהווים הכנסה לפי ס' דסישל 3/2019הסכומים שנכללו בתלוש שאר 
.פטורים מדמי ביטוח

חודשמשכורת 6,282+תשלום בשל החזקת רכב459+גילום החזקת רכב162= 903,6₪

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

האמור בלוח י"א".

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

):השכר החייב בדמי ביטוח(3/2019שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש דסישכרה של 

min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב.890,43; 903,6= ( 903,6₪

.אתשובה 
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חודשים מלאים36שירות סדיר (חובה) של , בתום 16/10/18-במצה"להשתחרר ,22-, בן הזמי.40שאלה מספר 
התחיל לעבוד אצל מעסיקו היחיד. הוא עבד ברציפות אצל 1/11/18-). בהצטיינותזכה אף ל"כוכב" (

נרשם 1/7/19-, אז הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, עם פיטוריו. ב30/6/19מעסיקו עד 
לו, אך לא נמצאה עבורו כל עבודה.ֶׁשִּנְקְּבעּובשירות התעסוקה, התייצב בימים ובזמנים 

לפי חוק הביטוח הלאומי? (בחר/י את המשפט הנכון דמי אבטלהלהיות זכאי לָעׂשּויהאם זמי 
ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)

.עבודתוהימים הראשונים מיום הפסקת 90אבל אך ורק לאחר ,כן.א
חובה. העבד כשכיר חצי שנה לפחות, סמוך לפני גיוסו לשירות כן אלא אם, לא.ב
.ָעׂשּוי להיות זכאי לדמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי. זמיכן.ג
18בתוך ,אבטלהדמי ביטוחעבורו חודשים שבעדם שולמו 12, מאחר שלא צבר לא.ד

שקדמו לפיטוריו.החודשים
פתרון

, חלק ב' בלוח א'.161, 160), 1(158ס' -חוק הביטוח הלאומי סעיפים רלוונטיים
.(ביטוח אבטלה)הביטוח הלאומי תקנות 

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

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

הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו ".
-לחוק הביטוח הלאומי 160ְלִפי סעיף 

דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף " (א)
זכאי), וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש -שנים (בפרק זה 20ומלאו לו 161

.1לידתו, בחלק ב' בלוח א'
השר, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע סוגי חיילים (ב)

שנים.20הזכאים לדמי אבטלה לפני שמלאו להם 
האכשרה כאמור, יראו אותו כזכאי לענין פרק זה אף אם לא מלאו מובטל שהשלים את תקופת(ג)

שנים והוא המפרנס היחיד של משפחתו או שיש לו ילד 18שנים ובלבד שמלאו לו 20לו 
ועיקר פרנסתו של הילד עליו, הכל לפי תנאים שנקבעו; לענין סעיף זה, 238כמשמעותו בסעיף 

בן זוג, הורה, אח או אחות.-"משפחה" 
השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי לקבוע נסיבות מיוחדות שלפיהן יראו במי שמלאו (ד)

שנים זכאי לענין פרק זה ובלבד שהשלים את תקופת האכשרה 20שנים וטרם מלאו לו 18לו 
כאמור.

התנדבות דין מתנדבת בשירות לאומי או 174-(ב) ו170, 168(ג), 161לענין סעיף קטן (ב) וסעיפים (ה)
אזרחי כדין חייל, בשינויים המחוייבים.-קהילתית או משרת בשירות לאומי

-לחוק הביטוח הלאומי 161ְלִפי סעיף 
חודשים קלנדריים 12לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא (א)"

החודשים 18שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך 
בתכוף לתאריך הקובע.

-בתקופת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח (ג)
ימי אבל);-ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם (להלן )1(
עד שישה חודשים שירות כאמור, או ימי -ימי שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון ) 2(

. "שירות מילואים בצבא הגנה לישראל

הגנה לישראל -חייל ששוחרר משירות סדיר בצבא-לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) הרחבת ההסבר:  
התאמה שיש עמה התנהגות רעה חמורה, יהיה זכאי לדמי אבטלה אף אם טרם -שלא בגלל אי

שנה;מלאו לו עשרים 

.עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומיזמילפיכך, 

.גתשובה 
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שלו, אצל מעסיקו היחיד4/2019תלושממדינת אמנה. שאינותושב זר הוא,38-, בן הזמי.41שאלה מספר 
.246₪בסך לעבודה וממנהותנסיעודמי 6,887₪משכר יסוד בסך הּוְרַּכב, בהרצליה

, על ידי מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
?)סכום מעוגל(זמישל4/2019, ְּבִגין שכר מעסיקו

64₪.א
73₪.ב
385₪.ג
11₪.ד

פתרון

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

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

"תושב זר שאינו ממדינת אמנה".על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: הנמנזמי

-זמישל 4/2019סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
שכר יסוד6,887+ לעבודה וממנהותנסיעדמי 246= 7,133₪

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

האמור בלוח י"א".

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

):השכר החייב בדמי ביטוח(4/2019שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח בחודש זמישל ושכר

min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב.089,43; 133,7= ( 133,7₪
סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר 

, לפי החישוב הבא:)מעוגלסכום (73₪-זמישל 20194/
הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת6,164× 0.63%= 38.83₪

)השכר החייב בדמי ביטוח133,7-ד.ב. בשיעור המופחת164,6× ( %3.52= 34.11₪
72.94₪

.בתשובה 
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ֵסֶדר, אצל כל אחד מהם, לפי 9/2019מעסיקים. שכרו בחודש 3, עובד כשכיר אצל 52-זמי, בן ה.42שאלה מספר 
. 3,509₪..........מעסיק עיקרי-.  מעסיק ראשון 1ההכנסות שזמי בחר בו:

.2,151₪...........א'ִמְׁשִנימעסיק -.  מעסיק שני 2
.2,032₪.......ב'ִמְׁשִנימעסיק -.  מעסיק שלישי 3

יועברו שדמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל מהו סך,דמי ביטוחֵּתאּום ַנֲעָׂשהאם 
? של זמי9/2019ְּבִגין שכר,המעסיק השלישיעל ידי למוסד לביטוח לאומי

273.14₪.א
335.02₪.ב
398.27₪.ג
143.26₪.ד

פתרון

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

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

טבלאות הביטוח הלאומי.
הסבר הפתרון

9/2020מועד 
2019-שנת המס 

א

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

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

המעסיקים:3סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל 
min]ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.43,890) ; 3,509+ 2,151+ 2,032= [ ( 7,692₪

) 3,509+ 2,151= 5,660( .5,660₪-אצל שני מעסיקיו ראשונים זמיהכנסתו של 

).מהשכר הממוצע60%(6,164₪-מנמוכההכנסה זו מעבודה, אצל שני המעסיקים הראשונים, 
אצל המעסיק ויחול השיעור המופחת על סכום הכנסת,ֵּתאּום דמי ביטוחכלומר, לאחר שנעשה

מהשכר 60%לבין ו מעבודתו אצל מעסיק זה הכנסת, השווה לסכום ההפרש שבין השלישי
הממוצע.

חלק העובד בדמי הביטוח, אצל המעסיק השלישי:
רובד הכנסה אצל המעסיק השלישי לד.ב. בשיעור המופחת:

תקרת השיעור המופחת6,164-המעסיקים הראשונים2הכנסה מעבודה אצל 5,660= 504₪

עור מופחתירובד שכר אצל המעסיק השלישי לד.ב. בש504× 3.50%= 17.64₪ד.ב. בשיעור מופחת: 

)שכר אצל המעסיק2,032-מופחתרבשיעושכר לד.ב. 504(×12%= 183.36₪ד.ב. בשיעור מלא: 
00.201₪סה"כ חלק עובד: 

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

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

min)הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.43,890; 2,032(= 2,032₪השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח:
:הביטוחחלק המעסיק בדמי 

min)תקרת שיעור מופחת 6,164; שכר אצל המעסיק032,2(×%55.3=14.72₪

על ידי ,סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
201.00+ 14.72= 14.273₪:זמישל 9/2019, ְּבִגין שכר המעסיק השלישי

.אתשובה 
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בעדו לשלם בכל תקופת עבודתו נהגו הוא והמעסיק שנים. 6עובד אצל מעסיקו היחיד זה זמי.43שאלה מספר 
) שהה זמי 31/7/2019ועד 1/7/2019-(החל ב7/2019במשך כל חודש . פנסיהתשלומים לקופת 
חזר לעבודתו הרגילה.זמי1/8/2019-בבשירות מילואים.

ועל מוסד לביטוח לאומי, על המעסיקהיה זכאי לתגמול מילואים מהבתקופה שבעדה ַהִאם
בחר/י את המשפט הנכון ? (הםהחלים עלילקופת פנסיהשלם את התשלומיםלהמשיך ולזמי

)ביותר מבין המשפטים הבאים

פרק זמן זה, בעד קרן הפנסיהלאת התשלומים להמשיך לשלם על המעסיק ועל זמי כן. .א
.לא שירת במילואים והוסיף לעבודזמי ְּכִאיּלּו

בו היה זמי זכאי לתגמול מילואים,חובת התשלום לקרן הפנסיה, בעד פרק זמן זה,לא. .ב
.חלה על המוסד לביטוח לאומי

רשאי בעד פרק זמן זה, (חלק המעסיק)את חלקו בתשלומים לקופת הפנסיהכן, אבל .ג
.עובדלנכות מכל סכום המגיע ממנו להמעסיק 

חובת התשלום לקרן פנסיה חלה אך ורק בתקופות בהם העובד מועסק בפועל אצל לא. .ד
דמי חגים.ואהמעסיק או בעד תקופות שהוא זכאי בהן לדמי חופשה, דמי מחלה 

פתרון

.283ס' -חוק הביטוח הלאומי סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

א

מעביד ועובדיו, או מעביד בלבד, שנהגו לשלם תשלומים "-לחוק הביטוח הלאומי 283ְלִפי ס' 
לקופת תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא באלה, יהיו המעביד והעובד הזכאי 

חייבים להמשיך לשלם תשלומים לתגמול לפי פרק זה, או המעביד בלבד, הכל לפי הענין, 
ת במילואים, כאילו העובד לא שירת לאותה קופה או לאותה קרן בעד פרק הזמן שהעובד שיר

. "במילואים והוסיף לעבוד

.אתשובה 
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ויצאה לתקופת לידה והורות. בטבלה שלהלן בריאילדה בן דסיבבוקר,4:00, בשעה 1/11/19-ב.44שאלה מספר 
כעובדת:ִמְּׂשָכָרּהביטוח -, בהם שולמו בעדה דמיַהּקֹוֵבעַ ליום ֶׁשָּקְדמּו' החודשים x'-סומנו ב

דצמ'נוב'אוק'ספט'אוג'יולייונימאיאפר'מרץפבר'ינו'
2018xxxxxxxxxx
2019xxxxx

.ַּבִיתֲעֶקֶרתהיתה דסיבחודשים שלא שולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, 
" ×שסומנו ב"בהם עבדה (ש, בכל אחד מהחודשים )כעובדתכולה משכרה (של דסי הכנסתהאם 

דמי הלידה לו היא עשויה להיות זכאית?ך, מהו ס43,080₪-הה קבועתהי,)בטבלה שלעיל

125,650₪.א
0₪.ב
150,780₪.ג
80,416₪.ד

פתרון

חוק הביטוח הלאומי, סימן ג': דמי לידה.סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

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

14חודשים מתוך 10בעד אם שולמו דמי ביטוח-שבועות51בעד פרק זמן של )1(
החודשים שקדמו ליום 22חודשים מתוך 15בעד החודשים שקדמו ליום הקובע או 

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

שקדמו ליום הקובע.
22חודשים מתוך 15), שכן שולמו בעדה דמי ביטוח בעד 1(א)(50עונה על התנאי שבסעיף דסי

חודשים שקדמו ליום הקובע. לפיכך, היא זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי לידה בעד 
.שבועות15פרק זמן של 

:מילחוק הביטוח הלאו53, ְלִעְנָין סעיף דסישכר העבודה הרגיל של לחוק, 54לפי ס' 
Min)הכנסה מרבית שממנה מגיעים דמי ביטוח43,890; הכנסתה של דסי43,080× (90/3= 1,436

(א) לחוק הביטוח הלאומי, דמי לידה ליום הם שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, אך 53לפי ס' 
.30-, כשהוא מחולק ב5לא יותר מסכום השווה לסכום הבסיסי כפול 

)8,888×5/ 30=(תקרה1,481.33<=1,436₪

:דסי. סה"כ דמי הלידה להם זכאית 1,436₪הם דסילפיכך, דמי הלידה ליום של 
שבועות15× ימים בשבוע7× דמי הלידה ליום436,1= 780,150₪

.גתשובה 



©בישראל כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון 45

2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

הבאים:הרכיביםשלו כלל את 7/2019תלוש . שנים12עובד שכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה זמי.45שאלה מספר 
17,267₪...........................................................................................יסוד רגילשכר . 1
1,296₪...........................................................................................פעמי-חדבונוס. 2
708₪..........................................................................................פרמיה חודשית.3
252₪...............................................7/2019בחודש במקום העבודהשווי ארוחות . 4

לחוק335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף לענין דמי ביטוח זמימהי הכנסתו של 
?7/2019בעד חודש )גמלאות הביטוח הלאומיְלִעְנַין הכנסה(

18,104₪.א
19,523₪.ב
18,335₪.ג
17,455₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ב

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

המעביד וְלַמֵעט הפרשים".
, הוא "תשלום נוסף".זמי, ששולם לפעמי-חדבונוסְלִפי התקנה שלעיל, 

לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות אלה:5ְלִפי תקנה 
כהגדרתו בחוק שכר מינימום (להלן שכר או יותר או יותר משכר המינימום 25%אם שיעורו ) 1("

המינימום) יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו 
שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד 

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

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

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

משכר המינימום.24.45%הוא 7/2019-בזמי"התשלום הנוסף" שקיבל שיעורו של 
)24.45% =5,300 /1,296(

משכר המינימום, יחולו עליו, ְלִעְנַין תשלום 25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" נמוך מ
, 7/2019יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש) שלעיל. כלומר, הוא 2(5דמי ביטוח, הוראות תקנה 

.שבו שולםהוא החודש
יסודשכר 17,267+ פרמיה חוד' 708+שווי ארוחות252=7/2019-18,227₪-שכרו החודשי הרגיל ב

7/2019-שכר חודשי רגיל ב18,227+ בונוס1,296=7/2019-19,523₪-צירוף הבונוס לשכר הרגיל ב

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

האמור בלוח י"א".

43,890₪-) ההכנסה המרבית לעניין דמי ביטוחהסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א (
].5ל ), כפו8,778₪מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

20197/-לענין תשלום דמי ביטוח בזמיהכנסתו של 523,19₪> הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח089,43

(הכנסה לחוק335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף לענין דמי ביטוח זמיהכנסתו של 
.20197-523,19₪/ְלִעְנַין גמלאות הביטוח הלאומי) בעד חודש 

.בתשובה 
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ועבודתתוך כדי נפגע 1/7/2019-. בברציפותשנים6זה היחידעובד כשכיר אצל מעסיקוזמי.46שאלה מספר 
כתוצאה מהפגיעה . כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה הועקב עבודתו. 

ֶׁשִּנְקְּבעּוהכושר -שעות אי. ימים ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה22למשךלעבודֶחְלִקיכושר -לו איִנְגַרם
במקום כלומר, . 5.5החוק, היו לתת אישור כאמור לפי ֶׁשהּוְסַמרפואי שנתן מי הבאישור לו 

-בשעות אי.ביוםשעות2.5רק לו לעבודהּוַּתרביום עבודה רגיל שלו, עבודהשעות8לעבוד 
]שעות ביום רגיל8-שעות אי כושר 5.5= שעות2.5[.למעשה בכל עבודהלא עבד זמי הכושר האמורות 

:1/7/2019-חודשים שקדמו להכנסתו של זמי, שממנה מגיעים דמי ביטוח, ב
למען הסר ספק, זמי קיבל שכר 4/20195/20196/2019חודש

החודשים שקדמו לפגיעה3-מלא ב 29,146₪28,003₪29,251₪הכנסה
להיות זכאי לדמי פגיעה זמי עשוי תאונת העבודה,עקבשעות עבודתולאור הצמצום ב,האם

?וכמה הוא עשוי לקבלכלשהם מהמוסד לביטוח לאומי

שעות עבודה בלבד ביום.2.5מאחר שהוא מסוגל לעבוד -14,520₪.א
.ַעל ְיֵדי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודהּוְּכָרההפגיעה השמאחר-15,840₪.ב
.לעבודתוַלֲחלּוִטיןְמסּוָּגלֶׁשֵאינֹומאחר שהפגיעה לא גרמה לו -0₪.ג
.מּוְפָחִתיםעשוי להיות זכאי לדמי פגיעה מאחר שהוא-10,890₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

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

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

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

".הפגיעה
ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו לו דמי 12-בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מֵמַאַחר שזמי היה

.ימים22ְּבַעד פגיעהיקבל דמי פגיעה גם ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה. כלומר, הוא
-לחוק הביטוח הלאומי 98לפי ס' 
המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת (א)

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

. "ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח-) 1(א)(75במבוטח לפי סעיף )1(
-לחוק 102לפי ס' 
ושצמצמלעובד או לעובד עצמאי דמי פגיעה מופחתים, ישלם המוסד 92על אף הוראות סעיף (א)

כושר חלקי לעבוד, שנגרם מפגיעה בעבודה.-את מספר שעות עבודתם, מחמת אי
דמי פגיעה מופחתים ליום יהיו שווים למכפלה של החלק השמיני מדמי הפגיעה ליום (ב)

הכושר שנקבע באישור רפואי שנתן מי שהוסמך -, במספר שעות אי97כמשמעותם לפי סעיף 
הכושר) ובלבד שהעובד או העובד העצמאי לא -שעות אי-לתת אישור כאמור לפי פרק זה (להלן 

הכושר.-איעבד למעשה בכל עבודה בשעות
לא ישולמו דמי פגיעה מופחתים, בקשר לפגיעה אחת בעבודה, יותר מאשר בעד שלושה עשר (ג)

שבועות.
השר רשאי לקבוע הוראות נוספות ומשלימות בדבר דרכי חישוב דמי הפגיעה המופחתים.(ד)

)29,146+ 28,003+ 29,251/ ( 90= 960₪שכר העבודה הרגיל של זמי:     
-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 בסיס75%

960× 75%= 720.00₪דמי הפגיעה ליום:   
)8,888× 5× %75/ 30( תקרה1,111< =00720₪.נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

:שיקבל זמידמי הפגיעה המופחתיםחישוב 
דמי הפגיעה ליום720/ החלק השמיני מדמי הפגיעה ליום8× שעות אי הכושר5.5× ימים22= 890,10₪

.דתשובה 
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-מ, ימים רצופים30שנים ִּבְרִציפּות, היתה בשמירת הריון 5, העובדת אצל מעסיקה היחיד דסי.47שאלה מספר 
בעד אותה תקופה.מהמוסד לביטוח לאומיגמלה לשמירת הריון, וקיבלה 31/1/19ועד 2/1/19

ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה, ְלצֹוֶר ְׁשִמיַרת ׁשּובכימרופא נשים מומחה קיבלה אישור 1/8/19-ב
נעדרה מעבודתה דסי. 1/8/19-, החל בימים רצופים12שלנֹוֶסֶפתתקופה ךֵהָריֹון, ְלֶמׁשֶ אֹותֹו

בוקר יום . מאז שחזרה לעבודה ועד יום הלידה, ב13/8/19-בימים אלו וחזרה לעבודה רגילה ב
לא נעדרה מעבודתה.דסי), הבריאבתבו ילדה (29/8/19
:הבאים, הורכב מהתשלומים 1/8/2019-שישה החודשים שקדמו לשכרה, ב

2/20193/20194/20195/20196/20197/2019חודש
8,943₪9,036₪8,931₪8,847₪8,854₪8,849₪שכר

בעד התקופה זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומידסימהו סכום הגמלה לשמירת הריון ש
?8/2019-בהימים, 12הנוספת של 

3,555₪.א
3,540₪.ב
3,564₪.ג
0₪.ד

פתרון

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

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

מבוטחת, שהיתה בשמירת הריון שלושים ימים רצופים לפחות, תהיה "-לחוק הביטוח הלאומי 59לפי ס'
שבהם היתה ימים רצופים לפחות14תקופה נוספת של זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל 

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

אינה זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד דסיהימים, 12ה הנוספת בת בעד התקופלפיכך, 
.לביטוח לאומי

בחדשי עבודת נשים, עובדת רשאית להיעדר מעבודתה "לחוק )1(ג)(7לפי ס' הרחבת ההסבר: 
ההריון, אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון מחייב זאת 

זו כדין היעדרות מפאת מחלה, אלא ובמידה שאישר; דין היעדרות לפי פסקה 
לחוק הביטוח 59אם כן העובדת זכאית לגמלה לשמירת היריון לפי סעיף 

, בעבור תקופה זו, או שהיא זכאית 1995-הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה
לתשלום בשל ההיעדרות מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה; 

התלויות בוותק של העובדת אצל היעדרות מכוח פסקה זו לא תפגע בזכויות 
".מעסיקה

לחוק הביטוח 59לגמלה לשמירת היריון לפי סעיף לפיכך, מאחר שאינה זכאית 
) 1(ג)(7ס' לפי ה האמורה של דסי,דין היעדרותו, , בעבור תקופה זהלאומי
, על כל המשתמע מכך.כדין היעדרות מפאת מחלהשלעיל,

.דתשובה 
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אירוע , בתום יום העבודה, נפגע ב31/3/2019-שנים. ב5עובד כשכיר אצל מעסיקו זה זמי.48שאלה מספר 
ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה. 2019בכל חודש אפריל לא היה מסוגל לעבוד . כתוצאה מהפגיעה תאונתי

זכאי בעדה היה ש, מייד לאחר התקופה 1/5/2019-ב.כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי 
9-ימי מילואים. הכנסתו שממנה שולמו דמי ביטוח בעד כל אחד מ6-לזמי, יצא לדמי פגיעה

21-בכל אחד מהחודשים האמורים עבד לא פחות מ(15,120₪עמדה על 3/2019עד 7/2018החודשים 
מהמוסד לביטוח לאומי.11,340₪דמי פגיעה בסך זמיקיבל 4/2019. בעד חודש )ימים

?)סכום מעוגל(בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי שישלםתגמול המילואיםךמהו ס

3,024₪.א
4,234₪.ב
3,234₪.ג
3,528₪.ד

פתרון

חוק הביטוח הלאומי, סימן ד': דמי פגיעה.סעיפים רלוונטיים
חוק הביטוח הלאומי, פרק י"ב: תגמולים למשרתים במילואים.

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ד

מי שבתכוף לפני שירותי במילואים היה זכאי לדמי פגיעה "-א לחוק הביטוח הלאומי 274לפי ס' 
, סכום 272או ההכנסה הממוצעת לו לעניין סעיף , יהיה שכר העבודה הרגיל 92כמשמעותם בסעיף 

ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו הגיעו לו לראשונה דמי הפגיעה האמורים, אם הסכום 
; סכום ההכנסה 274האמור גבוה משכר העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת, המחושבים לפי סעיף 

."90-המתקבל כאמור יחולק ב
:ואיםחישוב הזכות לתגמול מיל

ימים.3ימים, ועוד יתרת ימי שירות של7תקופה אחת בת ימים, שהם 6שירת זמי
.ימים7ישולם תגמול בעד ימים, 6), מאחר שיתרת ימי השירות כאמור היתה 2(א)(271ְלִפי סעיף 

:חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים
שירותי במילואים היה זכאי לדמי פגיעה "מי שבתכוף לפני -א לחוק הביטוח הלאומי 274לפי ס' 

, סכום 272, יהיה שכר העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת לו לעניין סעיף 92כמשמעותם בסעיף 
ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו הגיעו לו לראשונה דמי הפגיעה האמורים, אם הסכום 

; סכום ההכנסה 274ים לפי סעיף האמור גבוה משכר העבודה הרגיל או ההכנסה הממוצעת, המחושב
".90-המתקבל כאמור יחולק ב

מאחר שדמי הפגיעה שקיבל היו נמוכים משכרו שלפני הפגיעה. יחושב שכר העבודה הרגיל של זמי לפי 
א שלעיל:274הוראות ס' 

בעד רבע השנה שקדם ליום שבעדו הגיעו לו לראשונה דמי הפגיעה האמורים:סכום הכנסתו של זמי 
45,360₪=)5,969 ;15,120(max) +5,969 ;15,120(max) +5,969 ;15,120(max

בחוק הביטוח 272, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של זמי, לענין סעיף 90-נחלק את סכום ההכנסה ב
45,360/ 90= 504₪הלאומי:      

:חישוב התגמול ליום
הסכום הבסיסי לחודש", "מ68%(התגמול ליום מהתגמול המזערילא יפחת שיעור לחוק, (ב)272לפי ס' 

-, כשהוא מחולק ב5סכום הבסיסי כפול ה(המרביולא יעלה על התגמול) 198.97₪, כלומר מחולק בשלושים
).1,463.00₪, כלומר 30

min [max) רגילהעבודה השכר504; תג' מרבי1,463.00; ( תג' מזערי198.97= [504₪:    התגמול ליום
.3,528₪-בעד תקופת מילואים זוהמוסד לביטוח לאומי שישלםגמול המילואיםת

תגמול ליום504× ימים7= 3,528₪

.דתשובה 



©בישראל כל הזכויות שמורות ללשכת רואי חשבון 49

2019שנת המס -9.2020מועד -פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

ביקור לצורך (תשלוםחופשה ללא במעסיקו,ְּבַהְסָּכַמת ,שהה זמי15/7/2019ועד 7/4/2019-החל ב.49שאלה מספר 
לפני יציאתו לא עבד אצל מעסיק אחר ולא היה עובד עצמאי.זו חל"ת בתקופת . )בחו"למשפחתי

בכל חודש.5,420₪ִהְׂשַּתֵּכרעבד במשרה מלאה אצל מעסיקו וְ זמילחל"ת, 
חודש ֲעבּור זמיעל המעסיק לשלם בעד מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות ש

6/2019?

382.11₪.א
0.00₪.ב
348.21₪.ג
356.09₪.ד

פתרון

.6), תק' 3(1תק' -) תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוחסעיפים רלוונטיים
.1תק' -תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות)

טבלאות הביטוח הלאומי.

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

-תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(א) ל6ְלִפי תקנה 
תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא (א) "

חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי -אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי 
לחוק, ְּבַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים קלנדריים 353התשלום כאמור בסעיף 

רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור.
של לוח י' לחוק לפי 10-ו9, 8, 6, 5, 3, 1בפרטים שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב (ב) 

.של לוח י"א לחוק1ההכנסה המזערית שלפי פרט 
המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור.(ג) 
(ג) לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלום דמי הביטוח כאמור 342הוראות סעיף (ד) 

"(א).בתקנת משנה
:תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות)ל1לפי תקנה 

מעביד החייב לשלם דמי ביטוח בריאות בעד עובד, עובד החייב בתשלום דמי ביטוח (א)"
בריאות בעד עצמו ועובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות, ישלמו על אותו חלק 

; לענין זה, 3.1%לה על הסכום המופחת, דמי ביטוח בריאות בשיעור מההכנסה שאינה עו
לצו הביטוח הלאומי (שיעורים מופחתים של דמי 1כמשמעותו בסעיף -"סכום מופחת" 
.1999-ביטוח), תשנ"ט

) 3(1הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו לגבי עובד בחופשה ללא תשלום, כמשמעותו בתקנה (ב)
".1971-הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"אלתקנות הביטוח 

על אף האמור , תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)) 3(1לפי תקנה 
עובד בחופשה ללא ", ישלם עובד בעצמו את דמי הביטוח אם הוא הביטוח הלאומי(ב) לחוק342בסעיף 

ולה על שני חדשים תמימים רצופים, אם באותה תקופה אינו עובד אצל תשלום תקופה קלנדרית הע
".מעביד אחר ואינו עובד עצמאי

הוא החודש הקלנדרי השני של החל"ת.6/2019חודש 
חודש ְּבַעד למוסד לביטוח לאומישולמו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שי

חל"ת זה של זמי:
שכר המינימום על פי חוק שכר מינימום 5,300×%6.57=348.21₪

.גתשובה 
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ֵחֶלקן הצדדים,. לפי חוזה העבודה שנחתם בישנים6היחיד ֶזה מעסיקהעובדת כשכירה אצל דסי.50שאלה מספר 
של דירתה, משלם עבורה את דמי השכירות . כלומר, המעסיק ְּבִדּיּורלה ִמְׁשַּתֵּלםמשכר עבודתה 

דמי השכירות (בכל חודש3,200₪שכר של דסי נרשם "שווי דיור" בסך ה. בתלוש בתקופת עבודתה
הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, לאחר שדסי 31/3/2019-ב).שמשלם המעסיק, המקובלים בשוק

ה אתלאהתעסוקה ונרשמה כמובטלת. כשמישירות התייצבה ב1/4/2019-פוטרה מעבודתה. ב
ֵמַאַחרסי התביעה לדמי אבטלה, גילתה דסי שבגין "שווי הדיור" לא שולמו דמי ביטוח לאומי, טפ

מדמי ביטוח.ְּכָפטּוראת הרכיב האמור, בתוכנת השכר, ִסיֵּמןשחשב השכר 
בחר/י את המשפט הנכון שתוארו לעיל? (ּבֹות יַּבְּנִס ,ָּפַגעיִּת אבטלההאם זכותה של דסי לדמי 

)ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאיםביותר 

חישוב דמי אבטלה.ְלִעְנַין מההכנסה ֵחֶלקְוֵאינֹוהוא "תשלום נוסף"דיור שווי . לא.א
דמי הביטוח לענף זה.ְמלֹוא(אבטלה) לפני תשלום ִּביּטּוחַ ִמְקֶרהלדסי ֶׁשֵאיַרעמאחר כן, .ב
עקב אי תשלום דמי הביטוח בגין שווי הדיור.ִּתיָּפַגעלֹאזכותה של דסי לדמי אבטלה לא..ג
חישוב ְלִעְנַין חלק מההכנסה והואשווי דיור מהווה הכנסה ְלִעְנַין דמי ביטוח מאחר שכן, .ד

.דמי אבטלה
פתרון

.365(ב), ס' 342חוק הביטוח הלאומי, ס' סעיפים רלוונטיים

הסבר הפתרון
9/2020מועד 

2019-שנת המס 

ג

..."המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו"-(ב) לחוק הביטוח הלאומי 342ְלִפי סעיף 
בעד הזולת ולא שילמם, היה אדם חייב ְלִפי חוק זה לשלם דמי ביטוח "-לחוק זה 365ְלִפי סעיף 

."יראו, לענין הזכות לגמלה, ְּכִאיּלּו שולמו
.עקב אי תשלום דמי הביטוח בגין שווי הדיורתיפגעזכותה של דסי לדמי אבטלה לֹא לפיכך, 

טעותו של חשב השכר, בסמנו את רכיב שווי הדיור כפטור מדמי ביטוח בתוכנת השכר, הרחבת ההסבר: 
ביוקר רב. אין בתשלום חלקי של דמי ביטוח כדי לשלול את עלולה לעלות למעסיק 

לחוק הביטוח 369זכותו של המוסד לביטוח לאומי לתבוע שיפוי מהמעסיק, לפי ס' 
טענת העובד והמעביד, כאילו סעיף זה אינו חל כאשר שולמו דמי ביטוח הלאומי. "

יטען. "דמי מוטב היה שלא ת-חלקיים, אלא רק כאשר לא שולמו דמי הביטוח כלל 
הביטוח" האמורים בסעיף הם דמי הביטוח שאותם חייב המעביד לשלם בהתאם 
להוראות פרק טו לחוק. לא שילם המעביד את דמי הביטוח, בהתאם להוראות אלה, 

(א), ולמוסד קמה זכות 369ובמלואם, הרי לא שולמו "דמי הביטוח" כמשמעם בסעיף 
אבסורדית ובלתי סבירה לחלוטין; תביעה בהתאם. כל פרשנות אחרת לסעיף תהא 

ידי תשלום של שקל אחד יצא המעביד ידי חובתו, והמוסד לא יוכל -הרי לא ייתכן שעל
[לתבוע ממנו שיפוי כקבוע בחוק. פס"ד (ארצי) המוסד לביטוח לאומי נ' אחמד " 

) ].301-0/נוע "דברדאידה (
לחוק הביטוח הלאומי:369לפי ס' 

או לא שילם במועד 379מעסיק בהתאם לתקנות על פי סעיף לא נרשם (א)"
התשלום את דמי הביטוח בעד עובד פלוני, ולפני הרישום או אחרי מועד 
התשלום ולפני סילוק הפיגורים קרה לעובד מקרה המזכה לגמלה, רשאי פקיד 

פקיד -גבייה ראשי, בכיר, שהמינהלה הסמיכה לעניין סעיף זה (בסעיף זה 
) לחייב את המעסיק בסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם גבייה ראשי

המוסד, או שהוא עתיד לשלמן, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין שניתנו 
לזכאי לגמלה, בקשר לאותו מקרה; הסכום המרבי שרשאי פקיד גבייה ראשי 

בהתאם 1לחייב בו את המעסיק לפי סעיף זה, יהיה כמפורט בטור ב' ללוח י"א
או 353לפה מהמועד שנקבע לתשלום דמי הביטוח לפי סעיף לתקופה שח

, לפי העניין, כמפורט בטור א' ללוח 379מהמועד שהיה עליו להירשם לפי סעיף 
האמור.

היה המקרה המזכה לגמלה מקרה שלגביו היתה למוסד זכות תביעה כאמור )1(א
לא נגבה , לא יחולו הוראות סעיף זה אלא לגבי החלק מהסכום ש328בסעיף 

לאחר שהמוסד מיצה את זכותו לתביעה לפי הסעיף האמור, 328לפי סעיף 
והמוסד יהיה רשאי לנקוט בפעולה לפי סעיף זה ממועד ההחלטה בהליך שנקט 

".328לפי סעיף 
-אי, הסכום המרבי לחיוב בלחוק הביטוח הלאומי)369(סעיף 1לוח י"אב3לפי פרט 

עד עשרים פעמים השכר "-חודשים12ה על תשלום לתקופה שעול-רישום או אי
(ב), ולא יותר מסכום השווה לגמלאות בכסף ששילם 2הממוצע כמשמעותו בסעיף 

."המוסד לעובד או שהוא עתיד לשלמן

.גתשובה 


