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 2006כונות לשנת המס כל השאלות נ
 

 מס הכנסהנושא שאלות ב

 
. 1969לבני הזוג שני תאומים שנולדו בשנת .  שנה40סוניה נשואה לשמעון כבר  .1

 . שנים60 שנים  ולסוניה 64  - )2006(לשמעון מלאו השנה  
 

 אך משקיעה את , שנה12סוניה אינה עובדת מזה . ושמעון שכיר מיום נישואי 
 .נה בהתנדבות למען הקהילהרוב זמ

 
 .2006חשב את נקודות הזיכוי המגיעות לשמעון בשנת המס  : נדרש 

 
 .ז" נ2.25 .א 

 .ז" נ2.75 .ב 
 .ז" נ3.25 .ג 
 .ז" נ3.75 .ד 

 
 
חזר מטיול ארוך באוסטרליה לאחר שהשתחרר משרות סדיר , 26דביר צעיר בן  . 2

 חודשים מלאים באזור שהוא 36דביר שירת  כלוחם במשך  . 1.6.03ל ביום "בצה
 . מעלות270צפונה מקו הרוחב 

 
 .2006חשב את נקודות הזיכוי המגיעות לדביר בשנת המס  : נדרש 

 
 .ז" נ2.75 .א 

 .ז"נ 3.16 .ב 
 .ז"נ 3.25 .ג 
 .ז"נ 2.25 .ד 

 
הכנסתו החודשית הרגילה . לרונן טלפון סלולארי צמוד שקיבל ממעבידו .3

 .ח"ש 10,000ממשכורת היא 
 

 . מהוצאות הטלפון הסלולארי40%-שא בי ההסדר בין רונן למעבידו רונן י"עפ 
מה , ח"ש 100 הסתכמו ל 2006באם הוצאות הטלפון הסלולארי בחודש יוני  

 ?תהייה הכנסתו החייבת של רונן בחודש זה 
 

 .ח"ש 10,000 .א 

 .ח"ש 10,010 .ב 
 .ח"ש 10,050 .ג 
 .ח"ש 10,100 .ד 
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) מרותקים למיטה בתמידות(וג הורים קשישים סיעודיים לשמחה ז .  4
 הייתה הכנסתה של שמחה 2006 בשנת המס .המאושפזים במוסד סיעודי מיוחד

 . מעבודהח"ש 260,000
מהשכרת נכסים (הכנסה ) המאושפזים במוסד המיוחד(של שמחה להוריה  

 .ח"ש 300,000בסך ) שבבעלותם
 50,000זקת הוריה במוסד המיוחד שילמה שמחה עבור הח, 2006בשנת המס  

 .ח"ש
 
 ?2006 שמגיע לשמחה בשנת המס 44ף י סעי"חשב את הזיכוי עפ :נדרש   
 

 .ח"ש          0 .א 

 .ח"ש   6,125 .ב 
 .ח"ש   4,272 .ג 
 .ח"ש 17,500 .ד 

 
 
. ח"ש 5,500משכורתו החודשית הרגילה היא .  שנה12שכיר  מזה כגדעון עובד  .5

ותה אמור היה לקבל ביום פברואר אחודש את משכורת , לייםעקב קשיים כלכ
 .01.07.06קיבל ביום , 01.03.06

 
 .ח"ש 400קיבל ממעבידו פיצויי הלנת שכר בסך , תעם קבלת המשכור 
 

 .3%- ב2006המחירים לצרכן עלה בכל שנת המס  : הנחה 
 

 ?פיצוי הפטור של פיצויי הלנת השכר סך ה חשב מהו :  נדרש 
 

 .ח"ש     0 .א

 .ח"ש 400 .ב
 .ח"ש   32 .ג
 .ח"ש 128 .ד

 
 
 6,000אצל המעביד הראשון  מרוויח אלישע . אלישע עובד אצל שני  מעבידים .6

 . ח" ש2,500  אצל המעביד השני משתכר.ח"ש
 . אלישע פנה לפקיד השומה כדי שיבצע תאום מס בגין עבודתו השנייה 

 
 .ומה לניכוי אצל המעביד הנוסףחשב  את אחוז המס שקבע פקיד הש : נדרש 
 
 .יש לענות על התשובה הנכונה ביותר. יש להתעלם מזיכויים: הנחת פיתרון  

 
 22% .א

 24.48% .ב

 29% .ג

 20.16% .ד
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 . שכיר בלבד30אמיר רווק בן   .7
 מתוכה ללא זכויות ח"ש 92,000בשנת המס הייתה הכנסתו ממשכורת   

 .ח"ש 43,000סוציאליות  
 .ח"ש 3,000ג לתגמולים כעמית עצמאי " הפקיד אמיר לקופבשנת המס 

 
 . לפקודה בגין הפקדות אמיר47חשב את הניכוי על פי סעיף  : נדרש  

 
 .ח" ש2,600 .א

 .ח" ש2,150 .ב
 .ח" ש3,010 .ג
 .ח" ש4,380 .ד

 
 

 :להלן נתונים נוספים.  היה שכיר בלבד2006 בשנת המס. 25מיכאל רווק בן   .8
 

 . עלה לישראל מבולגריה שם נולד והתגורר עד עלייתו ארצה01.03.01ביום  .1
 30.04.05 התגייס לשירות סדיר והשתחרר ממנו ביום 01.05.02ביום  .2

 
 .הטבה לתקופת שירותו הצבאיהיש להניח כי מיכאל ביקש להקפיא את תקופת  

 
 .חשב את נקודות הזיכוי המגיעות למיכאל : נדרש 
 

 . לפקודה155תיקון לפני  : הערת פיתרון 
 

 .ז" נ4.333 .א

 .ז"   נ3.75 .ב
  .ז"נ 4.917 .ג
 .ז"נ 5.917 .ד

 
 
 משרה 70%- שנים ב3לאחר מכן עבד  ,  במשרה מלאהים שנ15עזרא עבד  .9

 3,300שכרו האחרון עמד על .  משרה40%-אחרונות עבד בהשנים ה בשלושו
 . ח"ש

 פדיון ח"ש 30,000-י פיטורין ו פיצויח"ש 200,000במועד פרישתו עזרא קיבל סך  
 .ימי מחלה

 

 ?חשב מהו החלק החייב במס של התקבולים שקיבל עזרא : נדרש
 

 .ח"ש   56,750 .א 

 .ח"ש 173,250 .ב 

 .ח"ש   79,025 .ג 

 .ח"ש 150,975 .ד 
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מנשה בעל תעודת עיוור מאת . מנשה שכיר ועובד כטלפן בחברה סלולארית  .10
 . לצמיתות01.05.2006החל מיום ,  לעיוור השירות-משרד הרווחה 

 
 .ח"ש 132,000 הייתה 2006הכנסתו ממשכורת בכל שנת המס 

 
 ?2006תו החייבת של מנשה בשנת המס חשב את הכנס : נדרש

 
 .ח"ש 132,000 .א 

 .ח"           ש 0 .ב 
 .ח"  ש 70,920 .ג 
 .ח"  ש 44,000 .ד 

 
 

הלן פירוט אודות הכנסותיו והתרומות ל. איציק תורם באופן קבוע בכל שנה .11
 46אשר מזכות בזיכוי מס בהתאם לסעיף , שתרם בשנות המס האחרונות

 :לפקודת מס הכנסה
 

 2006 2005 2004 פרטים
 ח" ש120,000 ח" ש100,000 ח" ש90,000 הכנסה חייבת
 ח" ש22,000 ח" ש18,000 ח" ש22,000 תרומה שנתית

 
בגין תרומות שמגיע לאיציק בשנת המס הזיכוי סכום חשב מהו  :נדרש 

2006? 
 

 .ח" ש  7,700 .א 

 .ח"ש   8,400 .ב 

 .ח" ש11,120 .ג 

 .ח"ש   9,400 .ד 

 
 

 . שם הוא מתגורר עד עצם היום הזה" נווה ירק" ביישוב 26גדי רווק בן  .12
 

 מתוכה ח"ש 200,000 הסתכמה לסך 2006הכנסתו של גדי ממשכורת בשנת  
 .זאת מאחר וגדי איש צבא קבע, " כורת מיוחדתמש "ח"ש 50,000

 
 .חשב את סכום הזיכוי שיקבל גדי בשנת המס כולל נקודות זיכוי :נדרש 

 
 .ח" ש12,806 .א 

 .ח"ש   4,806 .ב 

 .ח" ש  7,306 .  ג  

 .ח" ש31,806 .ד 
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 . ח" ש18,000הכנסתו החודשית הרגילה של צביקה היא  .13
 . שנות עבודה17.5 לאחר פרש צביקה, 01.05.2006ביום 

 .ח" ש330,000עם פרישתו קיבל ממעבידו מענק פרישה על סך 
פנה צביקה למנהל רשות המסים לשם קבלת ,  יועץ המס שלושלא על דעת

 .20%אישור להגדלת משכורתו האחרונה לעניין הפטור ב 
 

 ?חשב את המענק החייב במס של צביקה בגין  המענק שקיבל :נדרש
 .ח"ש 150,625 .א
 .ח" ש179,375 .ב
 .ח"ש       0 .ג
 .ח"ש   19,375 .ד

 
 .קובי עובד בחברה ברמת גן . 14

 : הייתה משכורתו החודשית מורכבת מהסכומים הבאים2006בחודש אפריל 
 .ח" ש8,000 - שכר יסוד .1
 .ח" ש1,330  - שווי שימוש ברכב .2
 .ח" ש1,200  - שעות נוספות .3

 
 :ובי את ההפקדות הבאות בעבור קוביעבידו של קהפקיד מ, בחודש אפריל 

 

 .ח" ש8,000 משכר היסוד בסך 6.5%  -לקצבה  . 1 
 .  לגבי יתרת השכר7.5% -לתגמולים  . 2 

 

 ?2006מהו השווי שיש לזקוף להכנסתו של קובי בחודש אפריל  :נדרש 
 

 .ח" ש290 .א 
 .ח" ש100 .ב 
 .ח"ש   76 .ג 
 . ח"ש   44 .ד 

 
 

 :להלן פרוט מעסיקיו של ציון בשנים האחרונות.      15
 

תקופת העבודה  שם המעביד
 בשנים

משכורת אחרונה 
 טרם הפרישה

מענק שתקבל 
 בפועל

 54,000 6,200 7 מוטי הנדסה
 60,000 8,600 6 מנופי קובי

 100,000 12,000 7 החברה הגיאוגרפית
 

 :נתונים נוספים 
 ".רצף פיצויים" ביקש ציון ,בעת פרישתו משני המעסיקים הראשונים 
 .לא ביקש עוד רצף פיצויים" החברה הגיאוגרפית"עם פרישתו מ 
 ח"ש 214,000נצברו בקופת הפיצויים סך  " החברה הגיאוגרפית"עם פרישתו מ 

 .הכוללים ריבית והפרשי הצמדה על כל התקופה
 

 החברה"ן עת פרישתו ממהו מענק הפיצויים החייב של ציו : נדרש 
 ?"    הגיאוגרפית      

 

 .ח"ש          0 .א
 .ח"ש   9,000 .ב
 .ח"ש   8,900 .ג
 .ח"ש 16,900 .ד
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 לתקופה שבין 100% קיבל אישור לנכות בשיעור 1.10.05ביום , 29יריב צעיר בן  .16
 .31.07.06 עד ליום 1.10.05

 .ח"ש 134,000 הייתה ליריב הכנסה מעבודה בסך 2006בשנת המס 
מהי , 2005 בשנת המס ח"ש 18,000ב ניצל פטור על סך אם התברר כי ירי

 ?2006ההכנסה הפטורה בשנת 
 

 .ח"ש 43,080 .א
 .ח"ש 34,000 .ב
 .ח"ש 38,920 .ג
 .ח"ש 19,333 .ד
 

 
 

 מעבידה החליט. ח"ש 8,500הכנסתה החודשית הרגילה . 25מיכל רווקה בת  .17
 .  נטוח"ש 1,000להעניק לה בונוס על סך 

 
 צריכה לשלם בפועל בגין הכנסתה החייבת מיכלת המס שחשב א : נדרש

 .המענק שלאחר קבלת
 

 .בתשובתך יש להתחשב בנקודות הזיכוי המגיעות למיכל 
 

 .יש להתעלם מביטוח לאומי : הערה 
 

 .ח" ש1,336 .א
 .ח" ש1,826 .ב
 .ח" ש1,645 .ג
 .ח" ש1,245 .ד
 

משכורתו האחרונה של רונן .  שנות עבודה22 לאחר 67רונן פרש מעבודתו בגיל  .18
 .ח" ש7,600

על סך ) שלא לפי דין או הסכם קיבוצי(מעבידו לשעבר משלם לו פנסיה חודשית  
 .ח" ש5,400

 
 ?חשב מהי הקצבה החודשית הפטורה של רונן : נדרש

 
 .ח" ש2,457 .א
 .ח" ש1,890 .ב
 .ח" ש1,730 .ג
 .ח" ש2,660 .ד

 
 

משכורתה החודשית הינה על סך  . 9 ו 4בני  שני ילדים 30שכירה בת , לשימרית .19
 . ברוטוח"ש 5,000

נקודות בהתחשב ב ,מבקש לדעתשוקל לשנות לה את המשכורת ומעבידה  
 ?ח"ש 5,000מה תהייה משכורתה ברוטו כדי שמשכורתה נטו תהייה , הזיכוי

 
 .יש להתעלם מביטוח לאומי : הערה

 
 .ח"ש 5,000 .א
 .ח"ש 5,751 .ב
 .ח"ש 5,651 .ג
 .ח"ש 5,586 .ד
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 הינה  2006הכנסתה החייבת ממשכורת בשנת המס . 32אורלי שכירה בת   . 20
 .ח"ש 124,000

 
 :נתונים נוספים 

 
ג " שיעור הפרשות המעביד והפרשות אורלי לקופ2006בשנת המס  .1

 .6%לתגמולים היו זהות ועמדו על שיעור של  
 
 2006לי בשנת המס ג לתגמולים עבור אור"סך הפרשת המעביד לקופ .2

 .ח"ש  5,520הייתה  
 
 .ח"ש 2,600" עמית עצמאי"ג לתגמולים כ"אורלי הפקידה לקופ .3

 
 . אורלי שלהפקדותה לפקודה בגין 47חשב את הניכוי על פי סעיף  : נדרש 

 
 .ח" ש2,600 .א
 .ח"ש    790 .ב
 .ח" ש1,600 .ג
 .ח" ש4,380 .ד

 
 

 .שכירהכ עובדת 28לימור רווקה בת   .21
 

 :ה החודשית מורכבת מהסכומים הבאים הייתה משכורת2006בחודש מרץ  
 
 .ח"ש 13,000 -שכר יסוד  .א
 .ח"ש 2,500 -החזר הוצאות רכב  .ב
 .ח"ש 1,000 -) לא גלובליות(שעות נוספות  .ג
 

 . עבורה לקרן השתלמותח"ש 1,048הפקיד מעבידה של לימור , בחודש מרץ 
 

 .2006 להכנסתה של לימור בחודש מרץ מהו השווי שיש לזקוף :נדרש
 ).7.5%יש להניח שיעור הפרשת המעביד (  

 
 .ח"ש 367 .א
 .ח"  ש 73 .ב
 .ח"    ש 0 .ג
 .ח"ש 387 .ד

 
 

 . שנות עבודה30 לאחר 67יוסף פרש מהעבודה בגיל  .22
 .ח" ש6,000משכורתו הרגילה האחרונה טרם פרישתו הייתה 

 :מים הבאיםעם פרישתו קיבל ממעבידו את הסכו
 .ח" ש210,000מענק פרישה על סך 

 .ח" ש3,200על סך ) על פי דין או הסכם קיבוצי(קצבה חודשית 
 

חשב מהי הקצבה הפטורה של יוסף אם החליט שלא לפגוע בפטור  :נדרש
 ?על המענק

 
 .ח" ש758 .א
 .ח" ש412 .ב
 .ח" ש362 .ג
 .ח"ש     0 .ד
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משכורתו החודשית . לשלושה ילדיםנשוי ואב שכיר בלבד , 37שמוליק בן  .23
 . שקיבל ממעבידו2לשמוליק רכב צמוד קבוצה . ח" ש10,000הרגילה 

 
 אם , )לאחר זיכויים(חשב את המס ששמוליק צריך לשלם בפועל  :נדרש
 .מעבידו החליט לגלם את שווי הרכב  

 
יש לבחור את . אך להתעלם מביטוח לאומי, יש להתחשב בזיכויים : הערה

 .הנכונה ביותרהתשובה 
 

 .ח" ש2,008 .א
 .ח" ש2,044 .ב
 .ח" ש1,492 .ג
 .ח" ש1,872 .ד

 
לפרנסתו עובד שאול במפעל .  שנים11- ו9 נשוי ואב לשני ילדים בני 35שאול בן  .24

 .יצרני בשתי משמרות
 :תה הכנסתו מורכבת מהסכומים הבאים היי2006בשנת המס  

 
 .ח"ש 85,000 -ממשמרת ראשונה  .א
  .ח"ש 30,000 - מרת שנייהממש .ב

 
 ?2006ל שאול לשלם בפועל בשנת המס חשב את המס שע :נדרש 
 .בתשובתך יש להתחשב בנקודות זיכוי וזיכויים אחרים               

 
 .יש להתעלם מביטוח לאומי : הערה 

 
 .ח" ש15,216 .א
 .ח"ש   3,234 .ב
 .ח" ש20,786 .ג
 .ח" ש12,746 .ד

 
 

 .ח"ש 22,000 חודשית על סך לפנינה משכורת .25
 

 :ורה את ההפרשות הבאותמעבידה הפריש עב 
 . מכל משכורתה6% בשיעור - ג לתגמולים"לקופ .1
 . מכל משכורתה6%  בשיעור- לקרן השתלמות .2

 
מהו השווי שיש לזקוף להכנסתה של פנינה בגין הפרשות מעבידה  :  נדרש

 ?)בחודש זה(
 

 .ח"ש 1,024 .א 
 .ח"ש    882 .ב 
 .ח"ש        0 .ג 
 .ח"ש    614 .ד 

 
 
 
 
 
 



 9

 דיני עבודהנושא שאלות ב
 

משכרה של סיגל נוכו הסכומים .  עובדים450סיגל עובדת בחברה אשר בה  .26
   :הבאים

 ח "ש 500  סך -ביטוח לאומי  •
 .ח"ש 400  סך - מס הכנסה •

 .ח"ש 250סך  -ה בכתב מהמעביד שיעביר תרומות לעמותה אליה ביקש •

 .ח"ש  100 סך חבר בארגון עובדים בו היא חברה אליו ביקשה שיועבר דמי •

 .ח" ש800  סך - חלק מהתחייבות בכתב של סיגל למעביד •
 

 .ח" ש5,000שכרה של סיגל ברוטו לפני כל ניכוי הינו  
 

 ?אילו מהסכומים לעיל אכן מותר למעביד לנכות משכרה של סיגל 
 

 .כל הסכומים האמורים לעיל .א
 
כל שאר הסכומים רק . וח לאומי ומס הכנסה חובה על המעביד לנכותביט .ב

 .במגבלה של רבע מהשכר של סיגל 
 
תרומות עד תקרה של . ביטוח לאומי ומס הכנסה חובה על המעביד לנכות .ג

 .ח והיתר ללא מגבלה" ש200 
 
 .אף תשובה אינה נכונה .ד

 

 

 

האם .  בסכום קבועיוסי מקבל ממעבידו הוצאות אחזקת רכב בכל חודש .27
החזר הוצאות הרכב מהווה רכיב לשם חישוב פיצויי פיטורין ליוסי במידה  
 ?ויהיה זכאי לפיצויי פיטורין 

 

 . במידה וסיכם זאת עם המעביד בחוזה בכתב,כן .א
 .לא .ב
 .אם הם משולמים בכל מקרה אף אם אין רכב, כן .ג
 ג נכונות+תשובות א .ד

 
 

ח  גם " ש5,000שהינו ,   לכלול בשכר של העובד יוסיהאם יכול אלי המעביד .28
במקום לשלם אותם בתשלום אחד , את דמי ההבראה באופן יחסי בכל חודש

 ?פעם בשנה
 

 שכן בכך העובד מוותר על דמי ההבראה שלו וזוהי זכות מכוח ,לא ניתן .א 
 .חוק מגן

 

כל עוד העובד הסכים , במסגרת שכר כולל ניתן לכלול גם דמי הבראה. כן .ב 
 .לכך במודע ובמפורש

 

יש בכך ניצול של כוחו של המעביד המונע מהעובד לקבל את דמי . לא .ג 
 .ההבראה בסכום אחד

 

 .בתנאי שסך דמי ההבראה הוא על פי הסכום הקבוע בחוק. כן .ד 



 10

 14/6/06 יום עד ליום 14חופשה שנתית בת  יצא ארנון ל1/6/2006בתאריך  .29
 8חופשה נאלץ להגיע לשירות מילואים בשל צו  ימי 6לאחר תום ). כולל(

בסוף היום השני למילואים התברר כי גיוסו מיותר והוא שוחרר . שקיבל
. 15/6/2006ארנון שב לעבודתו ביום . וחזר להשלים את יתרת החופשה שלו

 ?נוןכמה ימי חופשה יש לנכות לאר

 . ימים14 .א
 . ימים12 .ב
 . ימים6 .ג
 .אף תשובה אינה נכונה .ד

 

 .  חודשים8כעובד זמני במשכורת במשך , יוגב עבד במקום עבודה .30
 הוא מפוטר 1.9.2006 קיבל מכתב פיטורין בו נכתב כי החל מיום 30.8.2006-ב 
 .רותהמעביד שילם שכר בגובה של שתי משכו. ושאינו צריך להגיע לעבודה 

 
משכורת אחת בגין חודש ספטמבר ותשלום בגובה , המעביד פעל נכון .א 

 .הודעה מוקדמתמתן משכורת חודש אחד בגין אי 
 

המעביד טעה עליו היה לשלם לו רק משכורת לחודש אוגוסט ותשלום  .ב 
 . ימים בגין אי מתן הודעה מוקדמת8עבור 

 
לחודש אוגוסט ותשלום והיה עליו לשלם לו רק משכורת , המעביד טעה .ג 

 .הודעה מוקדמתמתן  ימים בגין אי 11עבור 
 

מתן המעביד טעה והיה עליו לשלם לו משכורת עבור חצי חודש בגין אי  .ד 
 .הודעה מוקדמת

 

 

ליאור ודגנית עובדים באתו מקום עבודה בתפקיד זהה ונמנים יחדיו באותו  .31
 ?האם הדבר תקין. תר מדגנית ברוטו יוח"ש 3,000ליאור מרוויח . צוות פיתוח 

 

 על פי החוק חובה על המעביד לשלם שכר זהה לעובדים העובדים .לא .א
 .בעבודה זהה 

 
 .במידה והפרש השכר מושפע מהוותק או ההשכלה של העובדים, כן .ב
 
 . עוד אין הסכם קיבוצי המורה אחרתכל, כן .ג
 
העובדת בתפקיד שכן חוק עבודת נשים מורה על תשלום זהה לאישה , לא .ד

 .זהה של גבר
 

לכמה שעות .  שנים3מזה , מרים ילדה שלישיה והינה עובדת במשרה מלאה .32
 ?מבלי שינוכה לה משכרה, היא זכאית) עדרות בפועליה(הנקה  

 

 .שעה אחת  בגין כל התינוקות גם יחד .א

 .שעה אחת  לתינוק הראשון ועוד חצי שעה בגין כל תינוק נוסף .ב
 . שעות3 .ג
 .אף תשובה אינה נכונה .ד
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-לעניין גמול על שעות נוספות , על  מי מהבאים חל חוק שעות עבודה ומנוחה .33
 ?סמן את התשובה הנכונה ביותר 

 .כל אדם שיש בינו ובין המעסיק יחסי עובד מעביד ללא יוצא מן הכלל .א

 למעט עובד שהוא ,כל אדם שיש בינו לבין המעסיק יחסי עובד מעביד .ב

 .ל"כמנ

 עובד שהוא קרוב ,כל אדם שיש בינו לבין המעסיק יחסי עובד מעביד למעט .ג

 .משפחה של המעביד 

כל אדם שהוא שוטר או איש צוות אוויר ושיש בינו ובין המעסיק יחסי עובד  .ד

 . מעביד 

 
 בסיום יחסי עובד, על המעביד לתת לעובדהמפורטים להלן באילו מהמקרים  .34

 ?תקופת עבודתואישור על , מעביד
 

במידה והמעביד פיטר את העובד מבלי לתת לו הודעה מוקדמת כנדרש  .א 
 .בחוק

 
 .כאשר העובד התפטר ללא מתן הודעה מוקדמת למעביד כנדרש בחוק .ב
 
 .ב נכונים בין אם ניתנה הודעה מוקדמת ובין אם לאו+א .ג
 
 .רק כאשר חל הסכם קיבוצי הקובע זאת באופן מפורש .ד

 
 

השכר המקובל בחברה לתפקידו . רנון התקבל לעבודה בחברת הייטק באילתא .35
  . ח" ש18,000הינו 

 
 :הוסכם על דעת הצדדים כי שכרו של ארנון יורכב כדלקמן 

 
 .ח" ש14,000משכורת ברוטו בסך  .א 
מחיר מקובל (ח " ש4,000עלות שכירותה הינה דירה שתועמד לרשותו ו .ב 

 . החברהידי-אשר תמומן על, )בשוק
 

 ?האם צורת תשלום זו הינה כדין 
 

אין מניעה כי , במידה וארנון והחברה מסכימים על כך בחוזה העבודה .א
 .תשלום השכר יעשה חלקו במזומן וחלקו בשווה כסף 

 
וכל הטבה , משכורת יש לשלם כולה במזומן. צורת תשלום זו אינה כדין. לא .ב

 . אחרת נלווית הינה בנוסף לשכר המוסכם
 
כי ניתן לקבוע , נקבע, טק-החל על מגזר ההי, בתנאי שבהסכם הקיבוצי, כן .ג

 , בחוזה עבודה שכר ישולם גם בשווה כסף
 
 .למעביד אסור למממן דירה עבור עובדו. לא .ד
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  חזרה לעבודתה בתום חופשת הלידה ,  שנים7עובדת ותיקה מזה , יטלרו .36
 . 1.3.2006בתאריך 

 

קיבלה מכתב פיטורין לפיו יחסי העבודה בינה לבין המעביד  16.4.2006ביום  
 ? נכוןאינו אילו מהמשפטים הבאים -  17.4.2006מסתיימים החל מיום  

 

 .לרויטל מגיע תשלום בגין אי מתן הודעה מוקדמת .א
 

 ימים מיום ההודעה על פיטוריה ועד 45הפיטורין אינם כדין שכן לא חלפו  .ב
 .למועד הפיטורין בפועל 

 

 .לרויטל מגיעים פיצויי פיטורין מלאים בהתאם לחוק .ג
 

 .שלא נוצלו על ידה, לרויטל מגיע פדיון ימי חופשה .ד
 

 
 : נכוןאינואיזה משפט מהמשפטים  הבאים  .37

 
 . שבועות12חופשת לידה שמשכה , מעביד ייתן לעובדת שקרובה ללדת .א

 

 .ט במקרים דחופיםלמע, לא יעביד עובדת במהלך חופשת לידה, מעביד .ב
 

אם , עובדת רשאית להאריך את חופשת הלידה שלה בשלושה שבועות .ג
 .אושפזה במהלכה לשלושה שבועות 

 

 . להריונה זכאית לחופשת לידה33 - הבשבועעובדת שילדה וולד מת  .ד
 

 
למי . נפטר במהלך החודש,  יהודה חולה סרטן אשר עבד במשרה מלאה .38

 ? את משכורתו בעד החודש האחרון בו הוא עבדמהבאים על המעביד לשלם
 

 .על המעביד לשלם את המשכורת ליורש על פי דין או על פי צוואה .א
 

על המעביד לשלם בכל מקרה את המשכורת למי שהנפטר הורה טרם  .ב
 .מותו גם אם יש יורש אחר על פי דין

 

יש לשלמה לבן זוגו ואם אין , אם הנפטר לא הורה למי תשלום משכורתו .ג
 .בן זוג ליורשולו 

 

 .ג נכונות-ותשובות ב  .ד
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
לאחר .  הודיע על כך למעבידו והמציא תעודת מחלה כדין, ארנון נעדר מהעבודה .39

כי ארנון עבד בתקופת , הובא לידיעתו של המעביד, ששולמו לו דמי המחלה
המעביד דורש מארנון שיחזיר לו את דמי המחלה .  במקום אחרהמחלה בשכר

 .שקיבל
 

  ?איזה משפט  מהמשפטים הבאים נכון 
 

 .רק בדרך של הליך משפטיוהמעביד זכאי לקבל מארנון את דמי המחלה אך  .א
    

המעביד זכאי לקבל מארנון את דמי המחלה ורשאי לשם כך לנכות אותם  .ב
 .מכל סכום שהוא חב לארנון

 

א תעודת שכן ארנון המצי, המעביד לא זכאי לקבל את דמי המחלה מארנון .ג
 .מחלה כדין

 

אלא אם יוכיח , המעביד לא זכאי לקבל מארנון את דמי המחלה ששילם לו .ד
 .כי תעודת המחלה מזויפת
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 לא החברה.  בקריית גת וגר בקריית גתטק-היהחל לעבוד בחברת , רועי .40
שכן מעמידה לעובדים , משלמת לעובדים החזר הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 כי בכל מקרה מגיע לו השתתפות של המעביד בדמי רועי טוען. הסעות
 .בהתאם לצו הרחבה, הנסיעה כאמור

 ?איזה משפט  מהמשפטים הבאים נכון 

אם הוכח כי העובד זקוק , בהתאם לתקנות שהתקין שר העבודה והרווחה  .א
המעביד יכול אך לא חייב להשתתף בהוצאות הנסיעה של עובד ,  לתחבורה

 .רועי אינו צודקעל כן . לעבודה וממנה
ורועי זקוק  לתחבורה , במידה והמעביד לא היה מספק  הסעות מאורגנות .ב

אזי היה מגיע לו השתתפות מאת , כדי להגיע לעבודה בשל המרחק מביתו
 .המעביד בגין הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

 החברהלא מנצל את ההסעה ש, על פי בחירתו, עבור ימים בהם רועי .ג
הוא זכאי להשתתפות המעביד בדמי הנסיעה לעבודה , יםמארגנת לעובד

 .וממנה
 .ג נכונות+ תשובות ב  .ד

 

 אלות בנושא ביטוח לאומיש
 

 

  שירת משה חודש2006באוגוסט .  שנים10משה עובד כשכיר בחברה במשך  .41
 . ח" ש6,000מלא במילואים ושולם לו שכר חודשי רגיל בסך  

 . ח"  ש6,500י תגמול בסך המעסיק קיבל מהמוסד לביטוח לאומ
 

 :סמן את המשפט הנכון ביותר 
 

 .את שכרו כדיןמהמעסיק משה קיבל  .א 
 .ח" ש6,500המעסיק חייב להשלים למשה לשכר עבודה בסך   .ב 
 .ח" ש6,500המעסיק רשאי להשלים למשה לשכר עבודה בסך   .ג 
 .ח רק אם משה יבקש" ש6,500-המעסיק ישלים למשה את השכר ל .ד 

 
 10,000והוא מקבל פנסיה בסך של , 2006ל בחודש יוני "פרש מצה) 55בן (משה  .42

 .ח בכל חודש"ש 
, מ"בע" השובב הצעיר" משה החל לעבוד בחברת 2006בחודש אוקטובר  

 . כחוק101ומילא טופס , ח בחודש" ש7,000במשכורת חודשית של 
א הכינה את והימ "בע" השובב הצעיר"נחמה היא חשבת השכר של חברת  

 :סמן את המשפט הנכון ביותר. 2006משכורתו של משה בעבור חודש אוקטובר 
 

בתלוש . 2006של חודש ספטמבר , נחמה בדקה את תלוש הפנסיה של משה .א 
 לאור זאת היא התייחסה .הפנסיה נוכו ממשה דמי ביטוח מופחתים

 ,כמקום עבודה משנימ "בע" השובב הצעיר"למשכורת של משה בחברת 
 .וניכתה דמי ביטוח בשיעור המלא

וניכתה ממשה דמי ביטוח בשיעור " מעסיק משני"נחמה התייחסה לפנסיה כ .ב 
 .המופחת ובשיעור המלא

נחמה שלחה את משה למוסד לביטוח לאומי כדי שיביא לה אישור לנכות  .ג 
 ללא האישור היה עליה לנכות ממנו דמי ביטוח .דמי ביטוח בשיעור מופחת

 .המלאבשיעור 
 .אף תשובה אינה נכונה .ד 
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 הוא התפטר מהעבודה. ח בחודש במשך מספר שנים" ש5,000השתכר יעקב  .43
 10,000 שמגיע ליעקב בונוס בסך של ,למעסיק התברר. 2006בחודש דצמבר 

 .2006והוא שילם אותם ליעקב במשכורת דצמבר , ח"ש
 . חוקכ ודמי ביטוח הכינה תלוש שכר ליעקב וניכתה מס, חשבת השכר, ירדנה 
 ? למוסד לביטוח לאומיהבונוסכיצד דיווחה ירדנה על  

 

ודיווחה בדוח  2006 דצמבר של חודש את הבונוס למשכורתירדנה הוסיפה  .א 
 .2006 דצמבר דמי הביטוח בחודש ילפי שיעור, )"01 "קוד דיווח(השוטף 

 

לפי שיעורי דמי  )"03"בקוד דיווח (הבונוס בדוח נפרד ירדנה דיווחה על  .ב 
 .2006 דצמברהביטוח בחודש 

 

 בונוספרסה את ה, )"03"בקוד דיווח (הבונוס בדוח נפרד  על הירדנה דיווח .ג 
 .ובהתאם חישבה את דמי הביטוח, 2006 ועד דצמבר 2006ינואר לחודשים 

 

הבונוס פטור מדמי ביטוח למעסיק כיוון ששולם תוך כדי סיום העבודה של  .ד 
 .יעקב

 

 
שכירים כהמדווחים ,  בחברת מעטיםשיעורי דמי הביטוח של בעלי שליטה .44

כי ,  נמוכים יותר משיעורי דמי הביטוח של עובדים אחרים,םבחברה שבבעלות
 :הם אינם משלמים דמי ביטוח לענפי הביטוח

 

 .סיעוד ונכות כללית .א 

 .אבטלה וזכויות בפירוק חברה .ב 

 .אבטלהונפגעי תאונות  .ג 

 .אבטלה וריםשאי .ד 
 

 :עובד תושב חוץ מבוטח לענפי הביטוח .45
 

 .נפגעי עבודה ונפגעי תאונות, אימהות .א 
 .פשיטת רגל של מעסיקב או  חברהרוקינפגעי עבודה וזכויות בפ, אימהות .ב 
 .פשיטת רגל של מעסיק ואבטלהבאו חברה זכויות בפירוק , נפגעי עבודה .ג 
 . ונפגעי עבודהתנפגעי תאונו ,אבטלה, מהותיא .ד 

 
הוא המציא . יעקב נכה. 2006מ בחודש יולי "בע. ב.יעקב עבד בחברת נסיעות א .46

 לתקופה של 60%נכות כללית בשיעור של קבלת קצבת למעסיק אישור על 
 .שנתיים

 .ח בחודש" ש4,000יעקב משתכר  
 ?2006מה סכום דמי הביטוח שהמעסיק ניכה ממנו בחודש יולי  

 
 .ח" ש140 .א 

 .ח" ש124 .ב 

 .ח" ש16 .ג 

 .יעקב פטור בשל נכותו .ד 
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לאחרונה התקבלה לעבודה , ח"ש 4,000 משתכרת במקום עבודתה העיקרי תמי .47
במידה וביצעה תאום מס הכנסה בלבד . ח"ש 3,000נוספת שבה נקבע שכרה על 

ביטוח לאומי וביטוח בריאות (כמה ינכה לה המעביד בעבודה הנוספת משכרה 
 ? )עובד בלבדחלק 

 .ח"ש 105 .א

  .ח"ש 210 .ב
  .ח"ש 360 .ג
  .ח"ש 150 .ד

 
רחל בת . 2006ח בחודש בשנת " ש15,000 משכורת קבועה בסך של  הייתהלרחל .48

 . ומקבלת קצבת זקנה מן המוסד לביטוח לאומי בישראל69
 

חלק  (2006מה שיעור דמי הביטוח שהמעסיק ינכה מרחל בחודש ספטמבר  
 ?)העובד בלבד

 

 . על היתרה0.63%-ח ו" ש4,430 עד 0.56% .א 
 

 . על היתרה9.86%-ח ו" ש4,430 עד 3.37% .ב 
 

 . על היתרה5%-ח ו" ש4,430 עד 3.1% .ג 
 

 .אף תשובה אינה נכונה .ד 
 

 .ח בכל חודש" ש40,000משכורת בסך ) 50בן (למשה  .49
 

י  למוסד לביטוח לאומ102 שהמעסיק ישלם בטופס ,יש לחשב את דמי הביטוח 
 ).חלק עובד וחלק מעסיק (2006בחודש דצמבר  

 

 .ח" ש5,915 .א 
 

 .ח" ש3,915 .ב 
 

 .ח"ש 2,000 .ג 
 

 .ח" ש6,627 .ד 
 

, טק גדולה-ל בכיר בחברת היי" בתפקידו כמנכח"ש 37,000משתכר , אוריה .50
מהם דמי . ח"ש 15,000בשכר חודשי של " יובל"בנוסף עובד  כחשב  בחברת 

 ?בהנחה שעשה תאום בביטוח לאומי" יובל"משכרו בחברת הביטוח שישולמו 
 

משום שעבר את התקרה החייבת ) מעביד ועובד(לא ישולמו דמי ביטוח  .א 
 .בדמי ביטוח

 .בשיעור מלא בלבד) מעביד ועובד(ישולמו דמי ביטוח  .ב 
 ושיעור )ח" ש4,430 (מדרגהההמעביד ישלם דמי ביטוח בשיעור מופחת עד  .ג 

 .העובד פטור מדמי ביטוח, מדרגה מלא מעבר ל
העובד ישלם דמי ביטוח בשיעור מלא ואילו המעביד ישלם דמי ביטוח  .ד 

 .מדרגה ושיעור מלא מעבר למדרגההבשיעור מופחת עד 
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