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  2015.3 ברשויות המקומיות תרון מבחן חשבי שכר בכיריםפ
   

  
  

  

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

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

 .השאלה נתוני ִּפי ַעל ָלֶהם

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

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

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

  
  

 מס הכנסה

  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

 ִנְרַקם, עליו ֲאָחיֹות ָחלּוק ִמֶּמּנּוקיבלה  4/2014-. בְּבִמְרְּפָאתֹומרי מועסקת אצל ד"ר מרק כאחות 
 ִנְדֶרֶׁשת היאעבודתה,  ִמֶּטַבע מרי.לנֹוחּות  ִמּׁשּום בחלוקאין  ).סמ"ר 8בשטח של סמל המרפאה (

  . ₪ 280 - ערך החלוק ועלותו. ועל המטופלים מפני זיהוםעל בגדיה  שומרהוא  .ללבוש אותו

  .₪ 30 -ועלותו  של כל תלוש ֶעְרּכֹו. ֲארּוחֹותתלושי  20באותו חודש קיבלה מרי מד"ר מרק גם 

י, לצורך חישוב מס, בשל החלוק ובשל תלושי הארוחות מרמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של 
  שקיבלה ממעסיקה?

  ₪  280  .א  

 ₪  0  .ב

 ₪  600  .ג

  ₪  880  .ד

  פתרון  

  ). 1(32, (רישא) 17), 2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  .)6(2תק'  - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

   חלוק האחיות

  ממלא את התנאים המצטברים על מנת שיסווג כ"בגד עבודה":חלוק האחיות   

הבגד הינו "מגן" ובא לשמור על הבגדים הרגילים של העבודה מבלאי מוגבר עקב סוג   א.  
  העבודה.

שימוש בבגד באופן פרטי מחוץ  משמע לא קיים פוטנציאל -אין בבגד משום נוחות לעובד   ב.  
  לעבודה.

  .ִמֶּטַבע העבודה חייב העובד לעבוד בה בבגדי העבודה  ג.  

  .מריהכנסת עבודה בידי מהווה אינו  ותיחלוק האחכ"בגד עבודה", 

   תלושי הארוחות

שוויים, סך של )(א) לפקודה. 2(2, לפי ס' מריהכנסה מעבודה אצל  יםמהוותלושי הארוחות   
  ) ערכו של כל תלוש ועלותו ₪ 30×  תלושים 20=  ₪ 600(        .   ִיָּזֵקף לשכרה, ₪ 600

  .₪ 600 -סה"כ הסכום שיש לזקוף לשכרה של מרי, לצורך חישוב מס 

  .גתשובה 
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-ַּבת ְלֶרֶגל, ₪ 140 סךבהמחאת שי מתנות:  2 מעסיקהמ הקיבל )מנהלת החשבונות( מרי 9/2014-ב  .2שאלה מספר 
  ראש השנה. , לרגל ₪ 90 ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּהמתנה ו, ִּבָּתּהשל  ַהִּמְצָוה

המחאת ממנו  הקיבל 1/2014-ב. 2014בשנת ממעסיקה  הלא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל
, ₪ 70 בסךהמחאת שי  ממנו הקיבל 4/2014-ב של בנה הבכור, ַהִּמְצָוה-ַּבר, לרגל ₪ 140סך בשי 

  ., לרגל יום העצמאות₪ 80 ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּהקיבלה ממנו מתנה  5/2014-חג הפסח ובלרגל 

  ?9/2014-בשל המתנות שקיבלה ב, לצורך חישוב מס, מרישל  המהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
  ₪  90  .א  

  ₪  160  .ב

  ₪  0  .ג

   ₪  20  .ד

  פתרון  

  .(רישא) 17, )2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  ).4(2תקנה  - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  :פעמיים-לרגל אירועים אישיים חד מתנות

לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו נישואין, הולדת ילדים, בר/בת מצווה  מעסיקמתנה שנותן 
וכו', אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד ובלבד שסך כל המתנות שקיבל לרגל אירועים אישיים בשנת 

  המס לא עלה על התקרה.

בת לרגל  האת המתנ ה, טרם שקיבל9/2014ים אישיים עד לרגל אירוע הקיבל מרישסך המתנות 
). סכום זה לא עלה על הסכום בר המצוה של בנהלרגל  4/2014-ב ההמתנה שקיבל( ₪ 140, היה המצוה של בתה
  ).2014בשנה (בשנת המס  ₪ 210 -) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) 4(2שנקבע בתקנה 

לרגל אירועים  הקיבלשסך המתנות , 9/2014-אישי בהאירוע הלרגל  ההמתנ הקיבל מרילאחר ש
  ) בר המצוה של הבן  140+  הבתהמצוה של  תב 140  = ₪ 280(      . ₪ 280עמד על  2014אישיים בשנת המס 

) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות 4(2על הסכום שנקבע בתקנה  ₪ 70-עולה ב) ₪ 280(סכום זה 
  ) 280 - 210=  ₪ 70(             ).2014-בשנה (נכון ל ₪ 210 -מסויימות) 

  .2014/9-אירוע אישי בלרגל  השקיבל ההמתנבגין  ₪ 70בסך  שווי מרישל  הלשכר יש לזקוףלפיכך, 

  :מתנה לחג

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

  לפקודת מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין שניתנו במישרין או בעקיפין. 

  .ראש השנהלרגל  מעסיקמה ה, שווי המתנה שקיבל₪ 90יש לזקוף סך של  מרישל  הלפיכך, לשכר

סך של  , לצורך חישוב מס,מרישל יש לזקוף לשכרה  ,9/2014-בשל המתנות שקיבלה בלסיכום, 
160 ₪.  

  )מתנה לרגל אירוע אישי  70+  אירוע החוזר על עצמורגל מתנה ל 90 = ₪ 160( 

  .בתשובה 
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. סוג הרכב: 2010שנת רישום של הרכב:  .ורכב צמוד לשימושו ֶהֱעִמיד לרשות מרקמעבידו של   .3שאלה מספר 
, בהם היה ימים 7בבית חולים למשך ְׁשַּפז ּואמרק  2/2014-. ב771, קוד דגם: 361, קוד תוצר: 1

  ללא שימוש. ,החוליםבית ַּבֲחָנַית . באותם ימים הרכב עמד למיטהָרתּוק 

  ? 2/2014-ב מרקמהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכרו של 

  ₪  8,820  .א  

  ₪  12,560  .ב

  ₪  11,760  .ג

   ₪  9,420  .ד

  פתרון  

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

  המודל הליניארי. -טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

  הפתרוןהסבר 

  

  ב

  

  

  

  

, שיזקף 771 , קוד דגם361קוד תוצר: ), פרטי( 1סוג: , 2010שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 
  . ₪ 560,12  -  2014/2בחודש  מרקלשכרו של 

  .בתשובה 
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להתקשר ממנו למקום העבודה  שניתן, טלפון סלולרי (רט"ן) תההעמיד לרשו מרישל  המעביד  .4שאלה מספר 
  .ִּבְלַבד

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר  ?רט"ן זה ְּבֶׁשלשווי שימוש  מרישל  הִלְזקֹוף לשכרהאם יש 
  מבין המשפטים הבאים)

 רט"ן זה.ְּבֶׁשל לא. לשכרה של מרי לא יזקף שווי שימוש   .א  

 .לשעות העבודה ִמחּוץנשאר תמיד במקום העיסוק הרט"ן  ִאם ְוַרק ַאg ֲאָבללא,   .ב

 רט"ן זה.ְּבֶׁשל  ₪ 105כן. לשכרה של מרי יזקף שווי שימוש בסך   .ג

   .ַהָּנמּוך לפי ,₪ 105מההוצאה החודשית או  ַמֲחִציתכן. שווי השימוש יהיה   .ד

  פתרון    

  ).2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  .תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

שווי השימוש לכל חודש " - (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)תקנות מס הכנסה ל 2ְלִפי תקנה 
 ממנו להתקשר שניתן כאמור טלפון רדיו למעטברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, 

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

 .זה רט"ןשל מרי לא ייזקף שווי שימוש בשל לשכרה לפיכך, 

  .אתשובה 
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, 3/9/2010, 5/1/2009ילידי: ), בחזקתם( ילדים 4). לזוג 36-בן ה, נשואה למרק (33מרי, עובדת בת   .5שאלה מספר 
 נכההוא . מרק ₪ 172,000 - 2014הכנסתה של מרי מעבודה בשנת  .9/2/2014-ו 7/8/2012

 .₪ 614,000 - 2014הכנסתו מעבודה בשנת  )(א) לפקודה.5(9 כמשמעותו בסעיף

  ?2014בשנת המס  מרילכמה נקודות זיכוי זכאית 

 נ"ז  10.25  .א  

  נ"ז  9.25  .ב

 נ"ז  6.25  .ג

 נ"ז  9.75  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  שנים. 5מלאו לו  2014. בשנת המס 5/1/2009הילד הבכור יליד 

  שנים. 4מלאו לו  2014. בשנת המס 3/9/2010הילד השני יליד 

  שנים. 2מלאו לו  2014. בשנת המס 7/8/2012הילד השלישי יליד 

  הוא "ילד בשנת לידתו". 2014. בשנת המס 9/2/2014הילד הרביעי יליד 

  :2014נקודות זיכוי להן זכאית מרי בשנת 

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

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

  נ"ז  0.50  ] ................................א לפקודה36ס'  אשה [

  ) לפקודה:4(ג)(66נ"ז לפי ס' 

בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו נ"ז  0.5
  נ"ז 0.5 ×) 4(ילד  1נ''ז  =    0.50  .........       ])(א) לפקודה4(ג)(66ס' [ ובשנת בגרותו

ז בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס "נ 1
  ועד לשנת המס שנת לידתו  שלאחר 

  נ"ז 1 × )3-ו 2, 1ילדים ( 3נ''ז  =     3.00  ] .. )(ב) לפק'4(ג)(66ס' [ שקדמה לשנת בגרותו

על נקודת הזיכוי לפי ס' נ"ז נוספת 
, בעד כל אחד מילדיה ודה)(ב) לפק4(ג)(66
ל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד הח

  שנים חמש  לו   מלאו שבה   המס   לשנת 
  נ"ז 1 × )3-ו 2, 1ילדים ( 3=    נ"ז   3.00  ] ...........................לפקודה ))(ג4(ג)(66סעיף  [

  נ"ז  9.25  ..................................  סה"כ נקודות זיכוי

  

  הרחבה:

כהגדרתו בס' ( )(א) לפקודה, מרי היא "יחיד מוטב"5(9נכה כמשמעותו בסעיף אמנם, כמי שבן זוגה 
  לפקודה. 37ס'  לפי. ברם, כלכלת בן זוגה לא מוטלת עליה. לפיכך, היא לא זכאית לזיכוי בגינו )37

  

  .בתשובה 
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, ₪ 242,406 - 2014בשנת . הכנסתה )14-ו ,11, 8בני ( ילדים שבחזקתה 3-, אם ל35אלמנה בת מרי,   .6שאלה מספר 
  מהסכומים שלהלן:  הורכבה

  ₪  183,867  .................................................................................................. משכורת  .1 
  ₪  14,319  ............................................................................................. החזקת רכב . 2 
  ₪  44,220  .)ק הרלוונטיַּבחֹולפי פרק ביטוח זקנה ושארים מהמוסד לביטוח לאומי ( ְׁשֵאִריםִקְצַּבת  .3 

 40-א ו36, 36, 34לפי ס' . ₪ 34,535 -לפקודה  121לפי ס' (ברוטו) שחושב לה מס ההכנסה 
. לאחר ₪ 2,558בסך א הותר לה זיכוי 45. לפי ס' ₪ 17,658 לפקודה, הותר לה זיכוי ממס בסך

  .2014בשנת  ₪ 14,319שילמה מס הכנסה בסך של מרי הפחתת הזיכויים, 

  ?2014בשנת  מרימהי "הכנסה חייבת" של 

 ₪  242,406  .א  

 ₪  183,867  .ב

 ₪  163,651  .ג

  ₪  198,186  .ד

  פתרון    

  ג)6(9, ס' 1ס'  -מס הכנסה  פקודת  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

המובאים  זיכויי מסכל אלה  -לפקודה  א45-ו 40א, 36, 36, 34זיכויים, הניתנים מכוח ס' 
  לשלם לאותה שנה. מרי. כלומר, הם מופחתים מהמס שעל כנגד המס לאותה שנהבחשבון 

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

" המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפי פרק ביטוח שאריםג) לפקודה, "קצבת 6(9לפי ס' 
  .הכנסה פטורהזקנה ושארים בחוק הביטוח הלאומי, היא 

לפי ס'  ה, שהותר ל₪ 44,220הפטור בסך היא ההכנסה לאחר  מריכלומר, "הכנסה חייבת" של 
  -ג) לפקודה 6(9

  סה"כ הכנסה ₪ 406,242 -ג) לפקודה6(9הכנסה פטורה לפי ס'  ₪ 220,44=  ₪ 186,198

  .דתשובה 
   



7  

 

 ברשויות המקומיותמבחן חשבי שכר בכירים                                          2014שנת המס 

 

. 0.05%של  חודשיתושאת ריבית נצמודה למדד ו. ההלוואה מעבידההלוואה מ קיבלה מרי  .7שאלה מספר 
למען הסר ספק, קרן [ ₪ 9,100ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 4/2014בחודש 

  ].9/2015-ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב

בתקופת  0.1%-אם המדד עלה בו לשנה 4.31%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
 בגין, )סכום מעוגל( מרישל  שכרהמהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף ל), 4/2014הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?4/2014ההלוואה בתקופה זו (

 ₪  32  .א  

 ₪  14  .ב

 ₪  28  .ג

  ₪  19  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  ריבית) תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

 הכנסה, מהווה מעבידועובד מ קיבלהנחה בריבית על הלוואה ש ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס
  .עובדלבין הריבית ששילם הבין הריבית הקבועה בתקנות שההכנסה היא ההפרש מעבודה. 

שיעור " - 2014) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  4.31%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לעניין סעיף 

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

(ט) שחל עליו רק שיעור עליית 3הלוואה ְלִעְנַין ה סכוםיתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,800>  יתרת ההלוואה 9,100.                     המדד

  

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 9,100×  4.31%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  365=  ₪ 32.24

  :מרי מההסכום ששיל

  ₪ 9,100×  )ריבית  0.05% + שיעור עלית המדד 0.1%(  = ₪ 13.65

  

  ).₪ 32.24), קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (₪ 13.65( מרי מההסכום ששיל

  מינימום 32.24 <חוייב בתקופת הזקיפה  13.65

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 91בסך של  שווי ריבית מרישל  שכרהליזקף לפיכך, 

  התקנות לפיריבית נדרשת  32.24 - מרי מהסכום ששיל 65.13=  ₪ 59.18=      )(מעוגל ₪ 19

  

  .דתשובה 
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, ַלֲחלּוִטין ָּתקּוַהְּמׁש, 12-בן ה ַהְחָזַקת ְּבָנּהְּבַעד  2014בשנת  ₪ 40,640, שילמה 44מרי, אלמנה בת   .8שאלה מספר 
  לילד אין הכנסה. .₪ 212,960 - 2014בשנת  החייבת ההכנסתבמוסד מיוחד. 

  ?לפקודה 45או  44, לפי הסעיפים ְּבָנּהְּבַעד  2014שמרי יכולה לקבל בשנת  המרבי הזיכוי ומה

 ₪   10,139  .א  

 ₪  14,224  .ב

 ₪  4,907  .ג

  ₪   5,232  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב ל 1ְלִפי 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  ₪ 270,000ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות הכנסה  -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב ₪ 169,000אם לא עלתה על  -זוג  בן
  ".פטורה ממס ַעל ִּפי דין

  -ומן הכלל אל הפרט 

 44במוסד ְלִפי סעיף  ולזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת תכאיז מרילפיכך,  .לילד אין כל הכנסה
  .לפקודה, ְלִפי הענין 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 

  

  :לפקודה 44זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף חישוב ה

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

מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְּבֶׁשל החזקת ילד מפגר 
 12.5%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 

  ..".מהכנסתו החייבת.

  ) ₪ 212,960×  12.5%( =      ₪ 26,620  מהכנסתה החייבת של מרי:   12.5%

  מהכנסתה החייבת. 12.5%. סכום ֶזה עולה על 2014בשנת  ₪ 40,640מרי שילמה למוסד 

  סכום ששילמה למוסד המיוחד  40,640<  2014בשנת  מרימהכנסתה החייבת של  12.5% 26,620

מהכנסתה  12.5%במוסד מיוחד, העולה על  ילדהחלק מהסכומים ששילמה מרי ְּבַעד החזקת 
  ) 40,640 - 26,620( =     ₪ 14,020  החייבת :

  ְּבַעד הוצאותיה להחזקת ילדה במוסד מיוחד: 2014הזיכוי שיּוַּתר למרי בשנת 

  4,907 ₪   = )%35  ×14,020 ₪ (  
  

  :לפקודה 45נקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 

יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור או מפגר " -לפקודה (א) 45לפי ס' 
או שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות 

  ".זיכוי בשל כל ילד כאמור

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

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

במוסד  זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת ַיְלָּדּה - כלומר, מרי יכולה לבחור בזיכוי הגבוה מבין הזיכויים
  :לפקודה 45יכולת ְלִפי סעיף הנטול  ַעד ַיְלָּדּהלפקודה או נקודות זיכוי ּבְ  44ְלִפי סעיף 

  max) 45 'י סלפ  5,232;  44' סלפי  4,907= (  לפקודה 45ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף  ₪ 5,232
 

  .דתשובה 
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 התחילה לעבוד אצל, 29מרי, עובדת רווקה בת   .9שאלה מספר 
והיא מקבלת אצלו "משכורת  1/1/2014-מרק ב

 אצל 1/2014-ה במשכורתבעד משרה נוספת". 
שיעור  ּהֲעבּוָר  ַמְפִריׁשמרק . בנוסף, ₪ 9,350 -מרק 
, למרכיב תגמולי המעביד ִמַּמְׂשּכּוְרָתּה 6%של 

  בקופת גמל לקיצבה.

שיש לה  ִסיְּמָנהשמסרה למרק,  101-בטופס ה
ורת חודש". כמו כן, הכנסה אחרת מסוג "משכ

שהיא מקבלת נקודות זיכוי ומדרגות מס  ִסיְּמָנה
 ְּכֶנֶגדבהכנסה האחרת ועל כן אינה זכאית להם 

  הכנסתה אצל מרק. 

סימנה בטופס את המשבצת "אין  לאהיא 
מפרישים עבורי לקיצבה בגין הכנסתי 

למרק שיש לה  ְוהֹוִדיָעה הֹוִסיָפההאחרת...", ואף 
"הכנסתה קרן פנסיה מקיפה אצל מעבידה העיקרי (

  ").האחרת

ממנה לנכות , כמה מס הכנסה עליו מפקיד שומה תיאום מס אישוראם מרי לא מסרה למרק 
   ?1/2014בתלוש 

 ₪  3,889  .א  

  ₪  1,122  .ב

  ₪  4,488  .ג

   ₪  4,757  .ד

  פתרון  

  עבודה)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר   סעיפים רלוונטיים

  , הנחיות מס הכנסה101טופס 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

שיש לה הכנסה אחרת מסוג "משכורת חודש". כמו  101-סימנה בטופס ה לפי נתוני השאלה, מרי
שהיא מקבלת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה האחרת ועל כן אינה זכאית להם  סימנהכן, 

   הכנסתה אצל מרק. ְּכֶנֶגד

היא לא סימנה בטופס את המשבצת "אין מפרישים עבורי לקיצבה בגין הכנסתי האחרת...", 
  ").האחרת"הכנסתה למרק שיש לה קרן פנסיה מקיפה אצל מעבידה העיקרי ( ְוהֹוִדיָעה הֹוִסיָפהואף 

 לפי הנחיות מס הכנסה,, אישור תיאום מס מפקיד השומהלא המציאה למעבידה החדש לאחר ש
  רבי לפי התקנות מכל תשלומיו.נכות מס מהוא מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ועליו ל

בשיעור ולנכות מס  ותיו לקיצבהאת סכום הפרש ה של מרילצרף למשכורת מרקעל כלומר, 
  .פי התקנותל ַהְּמַרִּבי

  ₪  9,350.00  של מרי 1/2014משכורת 

  9,350×  %6=  ₪  561.00  לקיצבה  ת המעבידסכום הפרש

  ₪  9,911.00  ברוטו למס

  9,911.00×  %48=  ₪  4,757.28  =  ₪ 4,757  -) סכום מעוגלְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות ( ְמַרִּבימס 

  .דתשובה 
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. סך 15/9/2014ועד  1/4/2014-לתקופה שמ 100%) נכות של 34בן העקב תאונה, נקבעה למרק (  .10שאלה מספר 
  ממשכורת. ּכּוָּלּה, ₪ 175,340 - 2014הכנסתו בשנת 

  ? 2014 בשנת של מרק מהי הכנסתו החייבת במס

  ₪   175,340  .א  

  ₪  94,636  .ב

 ₪  101,660  .ג

  ₪   141,427  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  , מהווה הכנסה מיגיעה אישית.₪ 175,340הכנסתו של מרק ממשכורת, סך של 

 שנקבעההכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 
לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא  90%, או נכות של 100%לו נכות של 

 100%תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
  לפחות, כמפורט להלן:

שקלים  614,400הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה  )1(
  חדשים;

 73,680הכנסה 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, "1)(ג)(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) -) ו1יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)( -(בפסקה זו 

  ".ם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכותכסכומים שיחס

), 2לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)() לפקודה, "2)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא 

עה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכום כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקב
  ".);2הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

שהיא  ימים, 168של  . כלומר, לתקופה15/9/2014ְוַעד  1/4/2014-לתקופה שמ נכות נקבעה למרק
  ) לפקודה.2)(א)(5(9לפי סעיף  ,ימים 185 -קצרה מהתקופה המזערית המזכה בהטבה 

  ספטמבר  15אוגוסט + 31יולי + 31יוני +  30מאי +  31אפריל +  30= ימים 168

  ).5(9לפיכך, מרק אינו זכאי להטבת המס שבסעיף 

היא הכנסתו החייבת במס  ,₪ 175,340, בסך של 2014הכנסתו של מרק (ממשכורת) בשנת 
  באותה שנה.

  .אתשובה 
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לקבל  ההתחיל 1/5/2014-ב. 9/4/2014-ה במעבודת ה, פרש7/3/1952 תיליד ,הבריא שה, אמרי  .11שאלה מספר 
ַין ּוְיצ לשעבר. המעביד ה, אשר ערך עבוררן פנסיה מקיפהמק ₪ 7,642בסך של  ִקְצָּבה חודשית

בכל פעם שפרשה הודיעה לפקיד השומה על רצונה ( הכל מענקי פרישה בגין שנות עבודת הלא קיבל מריש
 ה. כמו כן, לא קיבל)למטרת תשלום קיצבה רן הפנסיהבק הסכומים העומדים לזכותולהשאיר את הלהמשיך 
  ".ֶּכֶרתּומ"קצבה 

  ? )סכום מעוגל( 5/2014בחודש  מרישל  החייבת במסהקצבה מהי 

  ₪  4,318  .א  

  ₪  3,958  .ב

 ₪  0  .ג

  ₪  7,642  .ד

  פתרון  

  א9, ס' 1ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  6, ס' 3ס'  -פרישה חוק גיל 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס' 

מתקרת  67%קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על   "    
  . "הקצבה המזכה

  א(ז) לפקודה: 9ְלִפי ס' 

  יקראו סעיף זה כך: 2024עד  2012לגבי שנות המס   "   

  "  ";43.5%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " - 2015עד  2012לגבי שנות המס   )1(    

  א(א) לפקודה:9ְלִפי ס' 

  סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת; -קצבה מזכה" "

  שקלים חדשים; 8,470 -"תקרת הקצבה המזכה" 

  א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס' 

  , ואולם ְלִעְנַין סעיף זה יראו אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף אם:1כהגדרתו בסעיף  -"גיל פרישה"   "   

  (נמחקה);  )1(

החוקים או יותר, שנקבעה על פי אחד  75%הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של   )2(
  "  )(ב);5(9)(א), או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 5(9המפורטים בסעיף 

  לפקודה: 1ְלִפי ס' 

  ;   "2004-התשס"דגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה,  -"גיל הפרישה"   "  

  לחוק גיל פרישה: 3ְלִפי ס' 

קיים התנאים הקבועים לכך על פי הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהת  "  
 62גיל  -פרק ד' ובכפוף להוראות  לגבר 67דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 

  "   גיל הפרישה). -לאישה (בחוק זה 

  לחוק גיל פרישה: 6ְלִפי ס' 

  - 3על אף האמור בסעיף   "  

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

הגיל הקבוע לגביה, בהתאם לחודש  –, יהיה גיל הפרישה 1947לגבי אישה שנולדה עד חודש אפריל   )2(  
  לידתה, בחלק ב' בתוספת;

הגיל  -' ואילך יהיה גיל הפרישה, בכפוף להוראות פרק ד 1955לגבי אישה שנולדה בחודש ינואר   )3(  
  "   הקבוע לגביה, בהתאם לחודש לידתה, בחלק ב' בתוספת.

הפרישה, כמשמעותו בחוק , הוא גיל 62לגיל  ִמְּכָבר ֶזה ההגיע 1/5/2014-ב. 7/3/1952 תיליד מרי
  גיל פרישה.

  תמקבל שמריסך כל הקצבאות  7,642 - צבה מוכרתיק 0=  ₪ 7,642               :מריהקצבה המזכה של 

  תקרת הקצבה המזכה 8,470×  43.5%=  ₪ 3,684.45:                מריהפטור על הקצבה המזכה של 

  הפטור 3,684.45=>  מריהקצבה המזכה של  7,642

  : 5/2014מרי בחודש הקצבה החייבת במס של 

  קצבה  00642,7. - הפטור על הקצבה המזכה 45.684,3=  ₪ 55.957,3=    )סכום מעוגל( ₪ 3,958

  

  .בתשובה 
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עברה  1/9/2014-ועבדה בה. ב ירוחםבּתֹוֶׁשֶבת ְקבּוָעה , מרי היתה 31/8/2014שנים, עד  3במשך   .12שאלה מספר 
  :ְּכִדְלַהָּלןהיתה  2014 בשנת ההכנסת .בבאר שבע ָלגּור

   ₪  146,800  ........................................................................ . משכורת1
  ₪  37,080  ........... ) א) לפקודה7(9לפי ס' . מענק פרישה פטור ממס הכנסה (2

  ? (סכום מעוגל) 2014בשנת  ת מריזכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 ₪  19,296  .א  

 ₪  17,616  .ב

 ₪  26,424  .ג

  ₪  28,944  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכנסה   רלוונטייםסעיפים 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

על הכנסה חייבת מיגיעה אישית  18%הנחה של  ַמְקָנה ,2014בירוחם, בשנת המס תושבות קבע 
  .לשנה ₪ 160,800עד לתקרה של 

הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
". לפיכך, ההכנסה החייבת של מרי לא כוללת את מענק הפרישה הפטור ממס ממנה לפי כל דין

  הכנסה.

  , כולה מיגיעה אישית.₪ 146,800 - 2014הכנסתה החייבת של מרי בשנת 

  .2014חודשים בשנת המס  8קבועה בירוחם מרי היתה תושבת 

), מי שבמהלך שנת המס היה לתושב 3) עד (1על אף הוראות פסקאות (" -לפקודה ) 4((ב)11לפי ס' 
ביישוב המפורט באותן פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי ממס כאמור 

חודשים  12שהיה תושב היישוב  באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד
  ".רצופים לפחות

  - (מעוגל) 2014זיכוי "תושב ישוב" לו זכאית מרי בשנת 

   Min)  הכנסה 146,800;  תקרה 160,800× (  שיעור ההנחה %18×  חודשים 8/  12=  ₪ 17,616

  .בתשובה 
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  , והמס שנוכה ממנו:4/2014עד  1/2014, בחודשים 26בת  להלן פירוט שכרה של מרי, רווקה  .13שאלה מספר 

  סך הכל  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014  חודש

  ₪ 58,560  ₪ 19,740  ₪ 10,740  ₪ 14,940  ₪ 13,140  השכר החודשי

  ₪ 6,788  ₪ 2,960  ₪    806  ₪ 1,704  ₪ 1,318  מס הכנסה שנוכה בתלוש

 על בסיס מצטבר, והמס מחושב ₪ 24,140, עמד על 5/2014בתלוש אם השכר החודשי של מרי, 
  )?סכום מעוגלמס הכנסה יגבה משכרה בתלוש זה ( ), כמה1/1/2014מתחילת השנה (

 ₪  2,356  .א  

 ₪  4,642  .ב

 ₪  4,766  .ג

  ₪  7,639  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121, א36, 36 ,34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  עבודה)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  :2014בשנת  מרי תזיכויים להם זכאי

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז   50.0  אשה

   ₪ 50599.=  ₪ 218× נ"ז    75.2  סה"כ נקודות זיכוי

    החודשים: 5-שכר מצטבר ב

  ינואר 13,140+  פברואר 14,940+  מרץ 10,740+  אפריל 19,740+  מאי 24,140=  ₪ 82,700

  82,700/  5=  ₪  16,540  החודשים: 5-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

2,885.50 ₪ = 31%  × )14,000 - 16,540 (  +21%  ×4,990  +14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

.00286,2 ₪  ) =0  ;.50599 - .50885,2  (max  

  :4/2014עד  1/2014 יםבחודשששולם מצטבר מס 

 ינואר 318,1+  פברואר 704,1+  מרץ 806+  אפריל 960,2=  ₪ 788,6

    :5/2014-ב ימרשל  ההמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 286,2 × חודשים 5(  - ששולם מצטבר מס 788,6=  ₪ 642,4

  .בתשובה 
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    ₪  17,997  .............. חודשית  משכורת. 1  : 27 ןב רווק ,מרקשל  1/2014תלוש  ְרִכיֵבילהלן   .�1שאלה מ?פר 
  ₪  3,160  ......       שימוש ברכב צמוד. שווי 2  

�Wנטו לתשלוםaW בHמן חו@ש זה, אחרמ ניכוי מ? הכנ?ה& למרקמהו שכר הWנטוW שישולם 
  aהתעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות�

  ₪  14,136  .א  

 ₪  17,296  .ב

 ₪  13,646  .ג

   ₪  14,659  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121, 36, 34ס'  -קודת מס הכנסה פ  ?5יפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  �?%ר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  25.0  נסיעותנ.ז. 

  ₪ 490.50=  ₪ 218×   2.25  סה"כ נקודות זיכוי

  תת חודשימשכור 17,997+  רט"ןשווי  3,160 = ₪ 21,157         :מרקלמס" של  ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:

  לפקודה: 121מס לפי ס'   

48.351,4 ₪ = %34 ×  )000,20 - 157,21 ( + %31 × 6,000 + %21 × 4,990 + %14 × 3,730 + %10 × 5,280  

    

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  4,351.48 - נקודות הזיכוי  490.50=  ₪ 3,860.98=      סכום מעוגל ₪ 3,861

  

  שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה:

14�,1� Y  =861,3 זקיפות שוויתשלומים ללא   997,17 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי  

  .א תשובה
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  .15שאלה מ�פר 

  

  

. ְּבָנְצַרתימים  4אותה מעבידה לעבוד ָׁשַלח  7/2014-ב. ָקבּועַ  ֶפןֹוְּבאמרי גרה ועובדת בגדרה 
 תוֶהְכֵרִחִּיים לייצור הכנס ק"מ מגדרה) וכל ימי השהייה בה היו 134לנצרת (המרוחקת  הנסיעה

דולרים לכל  107לינות) בסך של  3המעביד שילם בעד מרי הוצאות לינה במלון (. מעבידשל ה
לפי השער היציג כפי שפורסם  יםמחושב, מוצגים בשאלה זו כל הסכומים בערכי דולר, כשהם ַהַּפְׁשטּות ְלַמַעןלינה. [

  ].לאחרונה לפני מועד הלינה

בתרגום לערכים יעה לנG ת `מהו ה�$ום שיזקU לשכ ה של מ י, לGו�N חישוב מ�, בשל ה��

  f למען הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי על פי התקנות�e V דולריים

 $  62  .א  

 $  80  .ב

 $  -24  .ג

  $   0  .ד

  פת ון  

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


�	  הפת ון  

  

�  

  

  

  

  

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

  , מהווים הכנסה מעבודה."בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו

  -לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה (החבק) 

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

  מותרות בניכוי לעובד, ולפיכך, החזר בגינן הינו הכנסה בידו.

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

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

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

הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו   (א) 
לים חדשים לפי )(ב) כשהוא מחושב בשק1)(ב)(2עולה על הסכומים הנקובים בפסקה (

השער היציג של הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות שהוציא 
קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום  100-נישום ללינה במקום המרוחק פחות מ

עיסוקו העיקרי, לא יותרו בניכוי, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית 
  ם;לייצור ההכנסה של הנישו

), יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה 3(ב)   על אף האמור בפסקה (
  במחיר לינה המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה (א) לעיל;

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

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

  כל הוGאות הלינה המוכ ותg  ]�+ל   115]�  ל�בי לינה שעלותה נמוכה מ1`

-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% -דולר  115-)   לגבי לינה שעלותה גבוהה מ2(
  דולר ללינה; 115

דולר  262או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה    -הוצאות לינה מוכרות" "
  .ללינה, הנמוך ביניהם

הוצאות הלינה  דולר. לפיכך, יותרו לניכוי כל 115-מהלינות היתה נמוכה  3-עלותה של כל אחת מ
  .המוכרות

   min התקרה ) $ 262ההוצאה בפועל ;  $ 107× ( לינות  3=  $ 321

 N�	 אות הלינהGהו ,N321לפיכh מות ות בניכוי במלואן.  
  

  .�תשובה 
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  .��שאלה מפר 

  

, הבסיסשכר נוסף על ). ברוטו( ₪ 13,293 - 1/2014, בחודש 23 ן, רווק במרקשל  הבסיסשכר 
  חודש. בכל נטו ₪ 844,1 של בסך "החזקת רכב" המעביד ול משלם

התעלמו מדמי ביטוח � ��שכר ברוטו למ��� ��20[���1ו�� חישוב מ ב מרקשל  ומהו שכר
  �ודמי ביטוח בריאותלאומי 

 ₪  15,627  .א  

   ₪  16,055  .ב

  ₪  15,965  .ג

   ₪  15,863  .ד

  פתרון    

  . ב121, 121 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   �יפים רלוונטיים

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

�ר הפתרון�  

  

�  

  

  

  

  

  ₪ 13,293   מרקשל  בסיסשכר ה

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  25.0  נסיעותנ.ז. 

  ₪ 490.50=  ₪ 218×   2.25  סה"כ נקודות זיכוי

). כלומר, 10%מדרגת מס ( ₪ 528בחודש הוא  ₪ 5,280לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .הדרכהתוספת הניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .21%במדרגת מס שולי  מרקנמצא  13,293בשכר 

   13,293+  1,844) /  1 - 21%= (  15,627.18<  21%"גבול" מדרגת המס  14,000

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 000,14 - 13,293( =  ₪ 707, נותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

  .₪ 148.47  - 21%, ומס בשיעור ₪ 558.53 -"נטו"  79%-מתפצלים ל ₪ 707

   1,844.00 - 558.53=  ₪ 1,285.47יתרה שנותרה לגילום:  

    .31% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  1,285.47) /  1 - %31= (    ₪ 1,863  גילום היתרה:   

  707+  1,863=    ₪ 2,570  כשהוא מגולם: ₪ 1,844הסכום   

   13,293+  2,570=  15,863>  31%"גבול" מדרגת מס  20,000

��b  :   2014/1- לצורך חישוב מס ב מרקשל  ושכר,15 �     

�תשובה .  
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  ."!שאלה מ פר 

  

    ₪  15,428  .....................  בסיס משכורת. 1  : פועל היצור, מרקשל  1/2014תלוש  ְרִכיֵבילהלן 
  ₪  193  .... דמי נסיעות לעבודה וממנה. 2  
  ₪  812  ........................... דמי מחלה. 3  

  )."חלק מעביד"השתלמות (לקרן  ₪ 1,178.40, סך של 1/2014, בעד שכר קמרֲעבּור  ִׁשיֵּלםהמעביד 

ִרי, על פי תקנות מ  הכנ ה, שעל  Aע JזLִלשלם לקרן ההשתלמות ב'ין חו#ש  מרקמהו ה כום ַה
(   זה -*חלק עו,#*(

 ₪   392.80  .א  

 ₪   385.70  .ב

 ₪   406.00  .ג

   ₪   390.53  .ד

  פתרון    

  )2(ב19תק'  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל   .יפים רלוונטיים

  / ,ר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמלל )2(ב19לפי תקנה 

אישור כאמור בתקנת משנה (א) לקרן השתלמות יחול רק אם העמית ישלם אף הוא   ) 1(  "
  .מדי חודש בחודשו לקרן שליש לפחות מהסכום ששילם המעביד

  
רופא אשר תשלומיו לקרן הם לפי הוראות הסכם -) לא יחולו על עמית1)   הוראות פסקה (2(

), ושאושר בידי שר 2008בדצמבר  31קיבוצי שנחתם עד יום ד' בטבת התשס"ט (
) 2008ביולי  1רופא שביום כ"ח בסיוון התשס"ח ( -רופא" -האוצר; לעניין זה, "עמית

  התקיימו בו שני אלה:
  

  ית בקרן השתלמות;(א)   היה עמ
  

(ב)   היה זכאי על פי הסכם העבודה של רופאים שחל עליו, שיופקדו בעבורו תשלומים 
  "  ).1לקרן שאינם לפי הוראות פסקה (

  

, 6 3\02.3-כלומר, לפי התקנה שלעיל, על מרק לשלם לקרן ההשתלמות סכום שלא יפחת מ
  ) 1,178.40/  3=  ₪ 392.80(                ).₪ 1,178.40סכום המהווה שליש מהסכום ששילם המעביד (

  .אתשובה 
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 המעביד( לפקודה 10 ס' עבודה במשמרות לענין ִמְתַקֶּיֶמתבו  ,ַיְצָרִני ְּבִמְפָעליצור  תעובדא יה מרי  .89שאלה מ7פר 

  הפירוט הבא:, לפי ₪ 136,156היתה  ,2014 בשנת המס ,הכוללת ממשכורת ההכנסת). היחיד
  ₪ 61,897  .............................. עבודה במשמרת הראשונה. 1
  ₪ 23,584  .................................. השניהעבודה במשמרת  .2
  ₪ 26,879  .............................. השלישית. עבודה במשמרת 3
  ₪ 23,796  ............. 13החזקת רכב, דמי הבראה ומשכורת . 4

  B <8=2 בשנת מ י קבלתש משמרות >;ין במ7 הזיכוי מהו 7:ום
  ₪  7,569  .א  

  ₪  11,280  .ב

  ₪  6,424  .ג

   ₪  1,145  .ד

  פת ון  

  )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות. תקנות מס הכנסה (10  'פקודת מס הכנסה, ס  C7יפים  לוונטיים

  7D>  הפת ון

  

;  

  

  

  

  

dתP Eמ F_זיכוי ִמ  

  ₪   136,156  : 2014-ממשכורת ב מריהכנסה כוללת של 

   ₪   128,520  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

   ₪   7,636  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  שניה 23,584+  שלישית 26,879=  ₪  50,463  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  50,463 - 7,636=  ₪   42,827  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  42,827×  15%=  ₪  6,424   :)סכום מעוגל( הטבת המס

  בשנה ₪   11,280  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  424,6;  תקרה I>,X   K  ) =11,280<  בדיקה מול התקרה:

  .;תשובה 
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  .OQשאלה מMפר 

  

. 31/8/2014-ב ַּטרּוֶׁשּפעד  ,מעסיקו אצלובמשרה מלאה  משכורת חודש""ב שנים, 13 עבד מרק
  :ִּכְלַהָּלן ,"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה) ְלַרּבֹות( קבועה היתההחודשית  משכורתו

   ₪  6,108  ... ....................................... משכורת.  1
  ₪  252  ..................................... דמי הבראה.  2
  ₪  910  ..........) אופנועשווי שימוש ברכב צמוד ( . 3

  . ₪ 141,339 - ממעסיקוקיבל  מרקשהפרישה מענק סך 

יקוSה^QRירמשה זה, לפי iM מענק הפטור ממM של מהו החלק  ככל שהSבר Sרוש,  TZcj ל
kִמחlינה מרקש ַה  Smיק יטורמהשומה ובל נִמק קש הSnלת  oַהע pל qתkכ pמMַ pr st ִטמת uמqטqZ , יטור וה
ל uS pnkv .בהתאם   

  ₪  119,106  .א  

  ₪  124,020  .ב

   ₪  141,339  .ג

   ₪  82,680  .ד

  פתרון    

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

  הנחיות מס הכנסה.

  הפתרוןxMvר 

  

  ב

  

  

  

  

  :, פטור ממסא)(א) לפקודה7(9לפי ס' 

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

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

לכל שנת  ₪ 12,360בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְּבֶׁשל עבודה בחלק משנה;

הכנסת  - " לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, פירושהמשכורת" -פי הנחיות מס הכנסה ל
 .למעט שוויו של שימוש ברכב yמוSעבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ו

עשר החודשים שקדמו -חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שניםשל ״משכורת 
(כמשמעותו בתקנות פיצויי  להיות גבוה מ״שכר עבודה״ כוללפיטורים. סכום המשכורת י

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

, אינו מהווה "משכורת" לעניין חישוב נזקף למשכורתו של מרק" ששווי השימוש ברכב צמוד"
  הפטור על מענק הפרישה.

          של חודש, לפי משכורת אחרונה: משכורת 

  יסוד תרושכמ 6,108+  הבראהדמי  252=  ₪ 6,360

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללא, מרקשל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 

  min  [min)  תקרה 360,12;  360,6× (  שנות עבודה 13; מענק 339,141= [  ₪ 680,82

        z.פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להעניק {  
  

) 26/7/2010-בתוקף מלבקשת האדם שפרש, מופעלת אוטומטית (לפי הנחיות מס הכנסה, בכפוף 
ממשכורת של חודש ולא יותר  150%-א) עד ל7(9סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעיף 

  .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
  

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כולל, מרקשל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 

020,O|} ~  ] =339,141 תקרה  360,12; 360,6×  %150 ( × שנות עבודה 13; מענק (min  [min  

  

  .בתשובה 
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פוטרה  ,ָׁשִנים 17-ו 15, 13, 11, 8, 6 להם ַמְּלאּו 2014שבשנת המס  ילדים 6, נשואה + 39בת , מרי  .20שאלה מ�פר 
משכורת החודש ששולמה עבודה.  שנות 14 ְלַאַחר, 30/9/2014-ב מעבודתה אצל מעבידה היחיד

 חּוַּׁשב, 9/2014תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161-. בטופס ה₪ 12,940היתה  9/2014לחודש  הל
 במס חייב, ₪ 26,400סך  -), וחלקו א) לפקודה7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה לה

  .הכנסה

, כמה מ� הכנ�ה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של לפי התקנותאם חישוב המ� נעשה 
  �מרמ

  ₪  8,626  .א  

 ₪  6,942  .ב

  ₪  6,912  .ג

   ₪  6,528  .ד

  פתרון  

  .  ב121, 121, (ג)66א, 36, 36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכנסה   ��יפים רלוונטיים

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

  ���ר הפתרון

  

�  

  

  

  

  

לא נלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאינו  א) לפקודה7(9ָּפטּור ממס ְלִפי ס' הַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעַנק 
  רלוונטי, סכומו אף לא נכלל בנתוני השאלה.

  ירמשה שאינו פטו��ניכוי מ� ממענק 

עביד המשלם לעובד למעט עובד "מ -)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ל1(א)(7ְלִפי תקנה 
א) לפקודה, ינכה בעת התשלום מהחלק שאינו 7(9יומי, מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינֹו פטור ממס ְלִפי סעיף 

  ..."ִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובדפטור, מס ְּכִאיּלּו היה משכורת בלתי קבועה, לְ 

  נמכומ מ� הכנ�ה מ�משכורת בלתמ קבועה��

מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי " -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל4ְלִפי תקנה 
 -המס" ; ְלִעְנַין ֶזה, "הפרש 12-קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב

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

  החמשוב�

      נקודות זיכוי:

  תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה 0.5 + ילדים 6 = 8.75

  75.8×  218=  ₪ 50907,1.  -סכום נקודות הזיכוי   

  .₪ 12,940 - 9/2014, לחודש מרימשכורת החודש ששולמה ל

  26,400/  12=  ₪ 2,200  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 12,940+  2,200=  ₪ 15,140מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

  מהמשכורת הבלתמ קבועה� �12שמש לנכות אותו ממשכורת החו�ש בתו�ית החלק ה המ�

2,451.50 ₪  =31%  × )14,000 - 15,140  (+ 21%  ×4,990  +14%  ×3,730 + 10%  ×5,280  

  max)  50.451,2 - 50907,1.;  0= (  ₪  544    מס בניכוי זיכויים אישיים:

  חו�ש שבו שולמה המשכורת הבלתמ קבועה� המ� שמש לנכות אותו ממשכורת החו�ש לאותו

1,875.50 ₪  =21%  × )9,010 - 12,940  ( +14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

 max)  1,875.50 - 50907,1. ; 0 = ( �  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  544 - 0=  ₪ 544  הפרש המס:

("המשכורת הבלתי , אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק 12-הפרש המס מוכפל ב
  544×  12=  � �,��5  קבועה"):

  .�תשובה 
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  .21שאלה מ�פר 

  

    ₪   34,170  ...................בסיס .שכר   .1  :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכב מרישל  1/2014שכר 
  ₪  3,517  ...... מיוחד ַמֲאָמץפרמית   .2

תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבבחודש ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 2,167לקופת גמל לקיצבה  העבורַמְפִריׁש  המעביד
, כדין, לאותה הא את חלקיגם ה משלמת מרילמען הסר ספק, בחודש [ ₪ 720בדן כושר עבודה ואביטוח ול

  ].קופת גמל

ק��  הפרשות המעבי� לקופת �מל לק��ה ולבמטוח  ��מן ��1�20בתלוש  מרמלמהו השווי שיש ִלז�
  �)סכום מעוגל(או��ן כושר עבו�ה 

  ₪  324  .א  

  ₪  60  .ב

  ₪  0  .ג

   ₪  160  .ד

  פתרון  

  ) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מס הכנסה14(32סעיף   ��יפים רלוונטיים

  .1ס'  -תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) 

  ���ר הפתרון

  

�  

  

  

  

  

ִפי הנחיות מ� הכ��ה בעניין     ���2בשנת המ� א.כ.ע. חמשוב ההו�אה לרכמשת ביטוח ��

ִ�ין ההפרשה ל  . 1   קמ�בהמרכמב ת�מולי מ��¤� בקו£¢� לחישוב הזקיפה ¡�

  .₪ 37,687ללא שווי השימוש ברכב:   מרישל  הכנסת עבודה

  בסיסשכר  34,170+  פרמית מאמץ מיוחד 3,517 = ₪ 37,687

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  687,37 ; 36,356 ( × %7.5 = ₪ 726.70,2 ¥ ₪ 167,2

 max)  0;  2,167.00 - 2,726.70= ( ֵאין שווי קיצבה: 

ִ�ין הפרש  . 2   ¦��¤� לביטוח או��ן כושר עבו�ה ת חישוב הזקיפה ¡�

  תקרה ראשונה:

    : משכורתו של העובדת המעביד למרכיב התגמולים (קיצבה) מתוך שיעור הפרש

5.75%  =37,687  /2,167  

  , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-ת המעביד לקיצבה נפחית מעור הפרשישאת 

%75.1  ) =0  ;%75.5 - %7.50  (max  

  ונבחר את הקטן ִמֵּבין השניים: 3.5%-שקיבלנו לנשווה את התוצאה 

%75.1  ) =%75.1 ;%3.50  (min  

  במשכורת העובד, ונקבל את התקרה הראשונה:הנמוך נכפיל את השיעור 

  %75.1×  687,37=   ₪ 659.52   1תקרה 

   תקרה שניה:  

  יותר מהתקרה): השיעור ַהְּמַרִּבי אותו מותר ְלַהְפִריׁש לא.כ.ע., כפול משכורת העובד (ולא

  min)  687,37;  36,356× (  %3.5=  ₪ 272.46,1   2תקרה 

   תקרה שלישית: 

  מהשכר (ולא יותר מהתקרה): 7.5%הפרשות מעביד לקצבה ולא.כ.ע. לא יעלו על 

559.70 ₪  =167,2 - %7.5  × )36,356  ;37,687  (min  

   max)  559.70;  0= (  ₪ 70.559   3תקרה 

  האפשרית לא.כ.ע. היא הקטנה ִמֵּבין שלוש התקרות שחישבנו:תקרת ההוצאה 

  min)  659.52;  1,272.46;  559.70= (  ₪ 559.70  תקרת ההו�אה לא.כ.ע. 

  נפחית את תקרת ההוצאה לא.כ.ע. מההפרשה ְּבפֹוַעל, ונקבל שווי א.כ.ע. שיש ִלְזקֹוף:

  max)  00720. - תקרת ההוצאה ª  «160.30 ₪  ) =0  ;70.559סכום מעוגל© ¨ �§�    שווי א.כ.ע.    

  .�תשובה 
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 12.00%קופת גמל לקיצבה ל עבורו משלםהיחיד  . מעסיקו₪ 10,800 - 1/2014-ב מרקשל  שכרו  .22שאלה מ¬פר 
ו. משכר 5.5 של שיעורקופה ְלַמְרִּכיב ַּתְגמּוֵלי העובד באותה  םמשל מרקמשכרו בכל חודש. 

  ].גמל לקופת מרק היחידה שלו הפרשת זו, למען הסר ספק[

¹ִיב תשלומיו  בשל, °¸·2¶01בתלוש  מרקµ¯ לפקו´²³ שיקבל ±°¬¯  לפימהו הזיכוי ממ¬ ® ºַמר º»
מ½ֵלי העו¼´  º¾ ¿ÀÁבהÂÃבקופת ה¾מל לק  

  ₪  207.90  .א  

  ₪  213.15  .ב

  ₪  167.48  .ג

   ₪  264.60  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -הכנסה  פקודת מס  ¬Äיפים רלוונטיים

  ³¬¼ר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  10,800×  5.5%=  ₪ 594                              -לקופת גמל לקיצבה  מרק"הפרשת עובד" של 

   - 1/2014-ב מרקהמזכה של  הכנסתו

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 700,8; הכנסה בפועל 10,800= {  ₪ 8,700

 min) }  700,8×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 594.00{  = ₪ 00.594     -מגבלת עמית שכיר 

  Å·.2·Æ Ç  =%35  ×594.00  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .אתשובה 
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  ). יום ב'( 3/2/14-של עובדיו שילם מרק ב 1/2014 משכורתאת   .23שאלה מÈפר 

) המאפשר הפקדת המחאות( אֹוטֹוָמִטי ַּבְנק ִהְפִקיד ְּבַמְכִׁשיר, ַאַחר ַהָּצֳהַרִיים, 14/2/14ביום שישי, 
. 15/2/14 -על גבי ההמחאה  ֶׁשָרַׁשםלחשבונה של קופת הגמל של העובדים. התאריך ַהְמָחָאה 

  . 1/2014התשלומים לקופת הגמל בעד משכורת  ּוִנְכְללבהמחאה 

ָנַפל  15/2/14-שעות העבודה של הבנק ביום שישי, ומאחר שה ְלַאַחר הּוְפְקָדהמאחר שההמחאה 
  ).יום א'( 16/2/14-ההמחאה בחשבונה של קופת הגמל בִנְפְרָעה ביום שבת, 

ַמןהאם מרק שילם את התשלומים לקופת הÉמל  Êז ËÌה , כאמור בÈהכנ Èתקנות מÍ כללים לאשור
  Í ÐÎבחרÏי את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאיםÎקופות Éמל ולניהול

 .1/2014ימים מתום חודש  15בחשבונה של קופת הגמל בתוך ִנְפְרָעה . ההמחאה לא לא  .א  

 .ָהֲאמּורֹותהתקנות  ְלִעְנָין, מאחר שהימים שישי ושבת לא מהווים "ימי עסקים" כן  .ב

 .1/2014ימים מתום חודש  15במכשיר הבנק האוטומטי בתוך  הּוְפְקָדה. ההמחאה כן  .ג

  .3/2/14ימי עסקים מיום  7בתוך  ָהָאמּור. מרק לא שילם לקופת הגמל את התשלום לא  .ד

  פתרון  

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

  ÒÈÓר הפתרון

  

Ô  

  

  

  

  

  

  ):תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמלל 20לפי תקנה 

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

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

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

  .3/2/14-ב מרקשל עובדיו שילם  1/2014 את משכורת

הם המועד המוקדם מבין המועדים  שכורת החודשית לעובדשבעה ימי עסקים מיום תשלום המ
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן,  מרקשל  .  כלומר, תשלומיושלעיל 20הנקובים בתקנה 

  .3/2/14ימי עסקים מיום  7 רק אם ישולמו במזומן בתוך

  
. כלומר, הוא ØÏ3ÏÙ×ימי עÈקים מיום  ÖבתוÕ  האמורמרק לא שילם לקופת הÉמל את התשלום 

  , כמתחייב מהתקנות.שילם את התשלומים בזמןלא 

  .Ôתשובה   
   

תאריÚ ויום 

בשבוע

ימי עÛקים 

מיום תשלום 

המשכורת

אירוע

01/02/2014 שבת

02/02/2014 יום א

יום תשלום המשכורת03/02/2014 יום ב

04/02/20141 יום ג

05/02/20142 יום ד

06/02/20143 יום ה

07/02/2014 יום ו

08/02/2014 שבת

09/02/20144 יום א

10/02/20145 יום ב

11/02/20146 יום ג

ימי עÛקים מיום תשלום המשכורת12/02/20147 יום ד Ü

13/02/20148 יום ה

14/02/2014 יום ו

15 ימים מתום חוàש 15/02/20141Ý20Þß שבת

16/02/20149 יום א
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לפי הסכם קיבוצי שהוראותיו חלות על הצדדים, . 8/4/2014-מרק התחיל לעבוד אצל מעבידו ב  .âãשאלה מáפר 
ודשים ח 6מיד בתום  כמפורט בהסכם זה, ַזַּכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע הפרשות,היה  מרק

, םחודשי 5בתום , ְּבַרם). כשהתקבל לעבודה מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהומרק לא היה ( תומתחילת עבוד
, בלי שהיה זכאי למענק או לקיצבה מעבודתו ָּפַרׁשמרק שנערך עבורו ביטוח פנסיוני כאמור, ִלְפֵני 
  .ּהְּבִגינָ 

áִיäåת שתוארו לעיל, על המעב æçåַ ,האם áלמלא טופ èé1êë  ירמשתובשל  ìמ את של מרקíחרîï
ðין המשפטים הבאיםåֵהמשפט הנכון ביותר ִמ  

 , מאחר שעם פרישתו זו, למרק אין זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתו.לא  .א  

 כל עובד שכיר שפרש מעבודה. ְּבֶׁשליש למלא  161. טופס כן  .ב

 .מההסדר הפנסיוני או קיצבה מענקלמשוך בעתיד יבקש מרק  ֵּכן ִאם ֶאָּלא, לא  .ג

  , מאחר שעם פרישתו זו, למרק יש זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתו.כן  .ד

  פתרון  

  )1(ב)(7, (ב)11תק'  - תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  ñáיפים רלוונטיים

  הנחיות מס הכנסה.

  îáòר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

מעביד ששילם מענק  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה),ל (ב)11לפי תקנה 
שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים  102פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 

 161(ב) יכלול טופס 7על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה שולם כאמור בתקנה  161בטופס 
  .גם פרטים על המענק כאמור ששולם מאת קופת גמל

מעביד שאינו קופת גמל המשלם מענק פרישה, כאשר משולם " האמורות,תקנות ) ל1((ב)7לפי תקנה 
משלם, בעת תשלומו, מס  מענק עקב אותה פרישה גם מאת קופת גמל, ינכה ממלוא המענק שהוא

  ".כאילו היה משכורת בלתי קבועה

ימולא ע"י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה, אם  161טופס לפי הנחיות מס הכנסה, 
  עבודתו. בגיןלעובד זכויות למענק (פיצויים), קיצבה או תגמולים 

  

בשל פרישתו  1êë , אין למלא טופáמאחר שלמרק אין זכויות למענק או לקîôéה בóין עבוèתו
  .מעבוèה

  .אתשובה 
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  , זכאי מרק לסכומים הבאים: 24/6/2014-עם פרישתו מעבודתו אצל מעבידו, ב  .25שאלה מõפר 

  ₪  7,589  משכורת יסוד ............................................................................  .1

 ₪  26,271  פיטורים ..........................................................................פיצויי   .2

  ₪  17,514  ) ...........................הודעה על פרישה ִאיפיצוי בגין הודעה מוקדמת (ֵחֶלף   .3

   ₪  6,422  ................... )6/2014-בעקב מחלה  ימים 13 מרק נעדר מעבודתו( מחלה ְּדֵמי  .4

  של מרק כ"מענק פרישה1øù úû÷מהו öõום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופõ ה

   ₪  32,693  .א  

  ₪  26,271  .ב

  ₪  50,207  .ג

  ₪  43,785  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

אינם הם תשלומים המהווים את משכורת החודש האחרון. הם  משכורת היסוד ודמי המחלה
סכומים המשתלמים למרק בעקבות פרישתו מעבודה. לפיכך, אין לכלול אותם במסגרת מענק 

  הפרישה. 
  

 :161מתוך טופס 

  

 כ"מענק פרישה" מרקשל  161-בטופס ה םשניתן לכלול אותבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
  )".הודעה על פרישה ִאיפיצוי בגין הודעה מוקדמת (ֵחֶלף הם "פיצויי פיטורים ו"

  פיצויי פיטורים 26,271+ חלף הודעה מוקדמת  17,514=  ₪ 43,785

  .דתשובה 
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  ני ע
  
  
  
  

  ֶׁשְּלַהָּלן: מהסכומיםהּוְרַּכב  היצור,במחלקת , פועל )עובדת לאנשוי שבת זוגו ( מרקשל  השכרתלוש   .ýþשאלה מüפר 

  ₪  4,968  ..........................................................................................  שכר יסוד.  1
  ₪  729  ...............................) ...ֵמַהּנֹוְרָמה ְּגדֹוָלה ְּתפּוָקה בגיןמשולם ה ִעידּודשכר ( פרמיה.  2
  ₪  873  ....  )אצל המעסיק היצור לעובדי מחלקתמשולמת (יצור  לעובדי ַמְחַלְקִּתיתתוספת .  3
  ₪  135  ............... ) משולמת לעובד או עובדת נשואים שבן זוגם אינו עובד.  תוספת משפחה (4

 ÿהרכיבים ַמה Nüן שכר עבו@תPS J_ Dח JS ÿא JבÿQ D_ן תקנות  ו Aי Jִענ J�Vפיצויי פיטורים 

  ₪  5,103  .א  

  ₪  4,968  .ב

  ₪  6,705  .ג

  ₪  5,976  .ד

 פתרון    

 )תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

 ),תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל 1לפי תקנה 
  הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

  ;שכר יסוד)   1(  (א)  " 

  תוספת ותק;  ) 2(  

  )   תוספת יוקר המחיה;3(  

  .תוספת משפחה)   4(  

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

לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה (א) או לפי חלק מהם,   (ג)   
  " .הרגיל ללא תוספות שכר העבודהיובא בחשבון שכרו 

. מרק"שכר עבודה רגיל" של  ואינ , המשתלם בגין תפוקה גדולה מהנורמה,"פרמיה"שכר ה
  לא מובא בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים. ואלפיכך, ה

  :לענין תקנות פיצויי פיטורים מרקשל  וסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודת

 שכר יסוד 968,4+  יצור לעובדימחלקתית תוספת  873 + משפחהתוספת  135 = ₪ 976,5

 .דתשובה 
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שלושה ימים לפני  .8/7/2013-של שנה, החל ב ְקצּוָבהלתקופה עבודה על פי חוזה  עסקומרק מ  .�/שאלה מ?פר 
 ֵסיַרב מרק, הציע המעסיק למרק לחדש את חוזה העבודה לשנה נוספת. תום תקופת החוזה

  ).ְלסֹוָפּה( ְלִקָּצּה ת החוזההגיעה תקופ 7/7/2014יום  ְּבתֹום. החוזה את ְלַחֵּדׁש

ִ?י��ת שתוארו לעיל,  �j�ַ ,בחר/י כאילו פוטר פיצויי פיטורים,לענין חוק  מרק, רואים אתהאם) ?
  את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 .ְלִקָּצּה, ֵמַאַחר שתקופת חוזה העבודה הגיעה לא  .א  

 .לפני תום תקופת החוזהבלבד  ימיםשלושה  מרקל נמסרההצעת המעסיק , ֵמַאַחר שכן  .ב

 את החוזה. ְלַחֵּדׁשלהצעתו של המעסיק ֵסיַרב , ֵמַאַחר שמרק לא  .ג

  .הרעה מוחשית בתנאי העבודה, ֵמַאַחר שאי חידוש חוזה עבודה מהווה כן  .ד

  פתרון  

  .9ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  לחוק פיצויי פיטורים: 9ְלִפי סעיף 

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

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

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

לפני תום  )שלושה חדשים(פחות מ שלושה ימיםהצעת המעסיק לחדש את החוזה נמסרה למרק 
רואים את מרק, לענין חוק פיצויי פיטורים, תקופת החוזה. לכן, בהגיע תקופת החוזה לקצה, 

  .פוטרְּכִאיּלּו 

  .בתשובה 
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המעסיק  ָאמּורעל פי הסכם העבודה, דש. על בסיס של חולו ִמְׁשַּתֵּלם של מרק עבודה השכר  .��שאלה מ�פר 
 ַהְמָחָאההמעסיק למרק נתן  11/9/2014-ב את שכר החודש הקודם. בכל חודש 4-בלו  לשלם

. 15/9/2014 -על גבי ההמחאה  ֶׁשָרַׁשםהתאריך  .8/2014, שכר חודש ₪ 9,320על סך ְּדחּוָיה 
, ְּבֶׁשל למרקבית הדין לעבודה ָּפַסק . את שכרו ְלַקֵּבל ָזָכה מרקובתאריך זה נפרעה ההמחאה 

  ) לחוק הגנת השכר.1(א)(17ָׂשָכר ְמֵלִאים, ְלִפי ס' -, פיצויי ֲהָלַנתהשכראיחור זה של תשלום 

ן על פי פ�יקת  U�ֵ לשכר המFל� �F	ִ 
 בית ה"�ןמהו הפ�Gוי �

  ₪  1,531  .א 

  ₪  466  .ב

  ₪  2,330  .ג

  ₪  1,398  .ד

  פתרון 

  .9, 1 ס' - הגנת השכרחוק  �5יפים רלוונטיים

  ��%ר הפתרון

  

H  

  

  

  

  

המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא שכר עבודה " - לחוק הגנת השכר 9ס' ְלִפי 
-בחצות הלילה, טרם כניסת ה 31/8/2014-הוא ה 8/2014המועד לתשלום משכורת חודש  ".משתלם

1/9/2014.  

  :לחוק 1לפי ס' 

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

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

  הרחבת ההסבר:

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

ציה כלפי המעסיק לעניין הפעלת פיצוי הלנת השכר אלא מהיום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנק
העשירי שלאחר המועד לתשלום השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין מדובר ב"תקופה" בה נדרשת פעולה 

 השכראקטיבית כלשהי, אלא מדובר במועד ("היום התשיעי") שמעבר לו מתחילות לחול הוראות חוק הגנת 
המועצה  300139/98ע "ע[ &. , ככל שהיה מחדל של המעסיק בתשלום שכרו של עובדובעניין פיצוי הלנת שכר

  ].אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המקומית דיר אל

. התאריך ֶׁשָרַׁשם על 8/2014, שכר חודש ₪ 9,320נתן המעסיק למרק ַהְמָחָאה ְּדחּוָיה על סך  11/9/2014-ב
ִניֶּתֶנת ְלִקיּבּול, אלא  היתה ָּבַרת ֵּפָרעֹון ולא לא היתהכלומר, ההמחאה . 15/9/2014 -גבי ההמחאה 

  ).15/9/2014. ההמחאה נפרעה ומרק זכה לקבל את שכרו באותו היום (מתאריך זה

ם (אלא א משתלויום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו השכר עבודתו זה של מרק, שלא שולם לו עד ל
  ), הוא "שכר מולן".15/9/2014-רק ב

  (א) לחוק הגנת השכר:17סעיף  ְלִפי

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

`1a   ַע� השבוע הראשון שלאחר המו�� לתשלום שכר העבו�ה החלק העשרים מהשכר המולן,  ]��
 ;החלק העשי י מהשכר המולן ]שלאחריו  או חלק משבועובע� כל שבוע 

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

 האמורה באופן יחסי. 20%התוספת של 

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

  .) לחוק הגנת השכר1(א)(17ְלִפי ס' מלאים,  ת שכרבית הדין לעבודה פסק למרק פיצויי הלנ

שלאחר המועד  3-שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה), חל בשבוע ה 15-יום התשלום בפועל (היום ה
  ) 15/  7=  2.14=  3-( השבוע ה             לתשלום שכר העבודה.

 U�ִפי �ע לחוק הHנת השכ 1���8�1dחישוב הפ�Gוי ל� �  

  9,320/  20=    9,320×  5%=    ₪  466  בעד השבוע הראשון: הלנת שכר פיצוי

  ) 9,320/  10× (  2=    9,320×  %10×  2=    ₪  1,864  בעד שבועיים נוספים: ת שכרהלנ פיצוי

  ₪  2,330    :שכרהלנת  יפיצוסה"כ   

  .Hתשובה 
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שנות עבודה רצופות בעיריה, כעובד קבוע  24, לאחר 67לגמלאות בגיל  7/2014-מרק פרש ב  .��שאלה מ�פר 
  נשא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות. במשרה מלאה. שירותו

  ). במשכורת מלאה( ימים 240ניצל  בעד תקופת שירותו, להם היה זכאי ,ימי מחלה 720מתוך 

הזכויות בגין חופשת מחלה למען הסר ספק, שלא נוצלו [ ימי מחלה 480יתרה של  ונשארה ל בפרישתו,
  ].ולא באמצעות קרנות ביטוח או גופים אחרים ידי העיריה-ניתנו במישרין על שנות עבודתו, ניתנו בעדש

, פי�וי בשווי כמה משכורות לפי�וי בע� חופשת מחלה שלא נו�לה , עם פרמשתו,זכאי אם מרק
� )משכורת לצורך פיצויי פיטורים(חו�שיות � מקבל בע� רכמב ז

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות  4.61  .א  

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות  5.12  .ב

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות  3.84  .ג

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות  6.14  .ד

 פתרון  

  .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  ��יפים רלוונטיים

  בדבר חישוב הפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו.  12/1/2011הסכם קיבוצי מיום 

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא , בנושא 18/1/2011חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום 
 .12.1.2011הסכם מיום  - נוצלה לעובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברת

���ר הפתרון  

  

  ב

  

  

  

  

הפיצוי יינתן בעד אמנם, יתרת ימי המחלה שלא נוצלו היא חלק מנתוני השאלה. ברם, ככלל, 
יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, 

לחופשת דהיינו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות 
ימים לכל חודש שירות, בניכוי כל חופשת מחלה במשכורת מלאה שניצל  2½מחלה בשיעור של 

  ) 2½×  12×  24(  - 240=  480              .     במשך כל תקופת שירותו

  

  ו. מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו ל 33.33%ו, במשך כל תקופת שירותמרק ניצל, 

  ימי חופשת מחלה שנוצלו 240/  למרק בתקופת עבודתוסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו  720=  33.33%

  

יהיה הפיצוי בשיעור , מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו 36%-פחות ממאחר שניצל 
  ימי חופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המחלה. 30משכורת של שמונה ימים, בעד כל 

  480/  30×  8=  ימים 128    

  

ממשכורתו החודשית של העובד, הכוללת את  1/25 פירושו -"שכר יומי"  ,ן חישוב הפיצוילעניי
המשכורת המשולבת וכל תוספת אחרת המובאת בחשבון בהתאם להוראות לצורך פיצויי 

  128/  25=  )לצורך פיצויי פיטוריםמשכורות חודשיות ( 5.12        .פיטורים

  

   -) 100%, מרק יקבל את מלוא הפיצוי (67מאחר שסיים את שירותו בגיל 

 משכורות חודשיות 5.12×  %100=  )לצורך פיצויי פיטורים(משכורות חו�שיות  5.12

  .בתשובה 
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תשלום ְלֵׁשם , ₪ 8,513, עד לסכום של מרישל  הצו עיקול על שכר 29/1/2014-מעסיק קיבל ב  .30שאלה מ פר 
 ְׂשָכָרּה. )1/1/2014-לעבוד ב ההתחיל( במשכורת ת, עובדיםילד 2 השעמ אלמנה ,מרי. לבנקחוב 

לנכות מס הכנסה בסך  חייב המעביד) ₪ 12,913( מריזה של  ִמְּׂשָכָרּה. ₪ 12,913 -ברוטו  החודשי
) ודמי ביטוח הביטוח הלאומילפי חוק ( ₪ 544בסך  דמי ביטוח לאומי ),לפי פקודת מס הכנסה( ₪ 616

 ).לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי( ₪ 542בריאות בסך 

ע !# לצורך חישוביכם, [ ?)סכום מעוגל( , ְלִפי חוק הגנת השכרמרישל  ה(nַל משכרמהו ה )ום '$
  ]בטבלאות הביטוח הלאומי שחולקו לכם. 5היעזרו במידע שבעמוד 

  ₪  6,811  .א  

  ₪  8,513  .ב

 ₪  6,951  .ג

  ₪  7,589  .ד
  

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

(א) לחוק הגנת השכר, "משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או 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
משכר העבודה החדשי, יקטן  80%-אילו היה ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ

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

  לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".

הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר  (א) לחוק הגנת השכר,8לענין ס'  ,מרישל  "שכר העבודה החדשי"
  .₪ 11,211 -המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק 

 ₪ 12,913 - מס הכנסה ₪ 616 - דמי ביטוח לאומי ₪ 544 - דמי ביטוח בריאות ₪ 542=  ₪ 11,211

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

(א) 8) לא נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' ₪ 8,513ְלִפי צו העיקול (הסכום שיש לעקל 
  חלות עליו.

שעמם שני  עצמאיאו הורה  נהאלמהוא " מרישל  הילדים, הרכב משפחת 2 השעמ כאלמנה
  ".ילדים לפחות

לפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודתה של 
 52.5%", הוא "שעמם שני ילדים לפחות עצמאיאלמנה או הורה רכב משפחתה הוא "עובדת, שה

  ):סכום מעוגל( ₪ 4,400", כלומר מהסכום הבסיסי פחות הסכום הבסיסי לילד

  הסכום הבסיסי 8,648×  52.5% - הסכום הבסיסי לילד 140= ₪ 4,400.20=    סכום מעוגל ₪ 4,400

  :מרישל  "העבודה החודשישכר "מ 80%-סכום זה אינו גבוה מ

  מרישכר העבודה החודשי של  11,211×  80%=  8,968.80<  4,400 

   - מרישל  הלפיכך, הסכום שיעוקל משכר

  min]  ) שכר אחרי ניכויי חובה 211,11 - לא ניתן לעקל  400,4=  811,6(;  החוב 513,8[ =  ₪ 811,6

  .אתשובה 
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רשות מקומית לא יסכים על שינויים בשכר,  ִמּסּוגעל פי חוק יסודות התקציב, גוף מתוקצב   .31שאלה מ*פר 
בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים 

  ...אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה או או הטבות כאמור

ִאים, המתאים כהמש, למשפט שלעיל+בחר[י את המשפט   הנכון ביותר ִמֵ.ין המשפטים ַה.-

 באישורו של יושב ראש מרכז השלטון המקומי.  .א  

 .שר האוצרבאישורו של   .ב

 הרשות המקומית.מליאת מועצת של  הבאישור  .ג

 .ראש הרשות המקומיתבאישורו של   .ד

 פתרון  

 (א)29חוק יסודות התקציב, ס'   *0יפים רלוונטיים

  הפתרון3*2ר 

  

  ב

  

  

  

  

"גוף מתוקצב או גוף נתמך לא יסכים על שינויים בשכר,  -(א) לחוק יסודות התקציב 29לפי ס' 
בתנאי פרישה או בגמלאות, או על הטבות כספיות אחרות הקשורות לעבודה, ולא ינהיג שינויים 

באישורו  אלא בהתאם למה שהוסכם או הונהג לגבי כלל עובדי המדינה אואו הטבות כאמור, 
 ...".רשל שר האו4

  .בתשובה 
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  אשה.ָנָׂשא ), שנים 10ֶזה מרק, עובד קבוע במשרה מלאה ברשות המקומית (  .32שאלה מ6פר 

  9בחר7י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים

על חשבון תקופת המחלה הצבורה  ימים 3רשאי ְלֵהָעֵדר מן העבודה לרגל נישואיו, מרק   .א  
 ).סר לרשות את ההודעה בדבר הנישואין לפחות שבעה ימים קודםשמ ובלבד( שלו

 ובלבד( ימים על חשבון הרשות המקומית 3רשאי ְלֵהָעֵדר מן העבודה לרגל נישואיו, מרק   .ב

 ).סר לרשות את ההודעה בדבר הנישואין לפחות שבעה ימים קודםשמ

 עבודה. מן הְלֵהָעֵדר נישואי עובד רשות מקומית אינם מזכים אותו   .ג

 השנתית על חשבון ימי החופשה ימים 3רשאי ְלֵהָעֵדר מן העבודה לרגל נישואיו, מרק   .ד
  ).סר לרשות את ההודעה בדבר הנישואין לפחות שבעה ימים קודםשמ ובלבד( המגיעים לו

  פתרון  

 .חוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות (נוסח משולב)  6:יפים רלוונטיים

  >6;ר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  לחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות (נוסח משולב): 44לפי סעיף 

  - נישואי העובד  "

ימים על עוב= שנשא אשה או עוב=ת שנישאה לאיש, רשאיBת< להע=ר מן העבו=ה שלושה    
חשבון הרשות המקומית. העובד(ת) חייבBת< למ6ור לרשות את ההו=עה ב=;C הנישואין 

  .  "לפחות שבעה ימים קודם

  .בתשובה 
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ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות  ול יםשולממְּדֵמי ְנִסיעֹות משרה.  66.67%-מרק מועסק ב  .33שאלה מEפר 
   בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. המעביד

", חופשי חודשי"חיר . מלכל כיוון ₪ 6.90 -מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתו של מרק לעבודתו 
  .₪ 246 -ו ְמגּוָריו ואת מקום עבודת הּכֹוֵלל את ֵאזֹור

ֵזרואם  OKLMROימים בחוIש  20אם מרק עבI בפועל  Tח Wה  שיעור הXYEZי הו\אות ה ִ̂ ַר Tbַה ceבַהfg 
 iEh2  ל הואkו ההרחבה הנ\l2m.OM o הIיעות ליום עבוEמי הנI כוםE שעל  המינימלי, מהו

  חוIש זהph qיןהמעביI לשלם לו 

 ₪  164  .א  

 ₪  276  .ב

  ₪  138  .ג

  ₪  246  .ד

  פתרון  

  צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.  XEיפים רלוונטיים

  hErר הפתרון

  

I  

  

  

  

  

כל עובד הזקוק " - בהוצאות נסיעה לעבודה המעבידו ההרחבה בדבר השתתפות בצ 3ְלִפי ס' 
השתתפות עד המכסימום האמור  ממעבידולתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ַזַּכאי לקבל 

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

ליום,  ₪ 26.40 - לצו ההרחבה 2הנקוב בס' ליום, לפי עור החזר הוצאות הנסיעה המרבי יש
  ימי עבודה בהם מרק נזקק לתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודתו. 20עבור  ₪ 528.00 -כלומר 

  528.00  =20 × 26.40  

בכל  ₪ 13.80 -מחיר נסיעה באוטובוסים מביתו של מרק לעבודתו, תוך שימוש בנסיעות בודדות 
בהם נזקק לתחבורה כדי להגיע למקום  ימי עבודה בפועל 20עבור  ₪ 276.00), שהם 6.90 × 2יום (

  6.90 × 2 × 20=  276.00    עבודתו.

הּכֹוֵלל את ֵאזֹור  "חופשי חודשי" )כרטיסמחיר נסיעה ממקום העבודה לביתו, תוך שימוש בחוזה (
  .4/2014בחודש  ₪ 246 -ו ואת מקום עבודת מגוריו

T̂  המינימלילפיכE ,sכום Iמי הEZיעות  ין חוIש שעל המIYhX לשלם למרק  tpOK2MRO u  

LOm.00 o  ) =528.00   נסיעות בודדות 276.00; חופשי חודשי 246.00; תקרה (min 

  .Iתשובה 
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שנות שירות חובה בצה"ל, התחילה מרי לעבוד באגף התברואה  2, לאחר תום 1/1/2000-ב .wxשאלה מvפר 
קביעת ) לצורך שנתייםשירות החובה שלה בצה"ל ( ְּבֶוֶתק]. העיריה הכירה בדירוג המנהליבעיריה [

מי מת העיריה דמשל 6/2014במשכורת  קצובת הבראה. םתשלוול למכסת ימי הבראהה זכאות
  .31/12/2013ועד  1/1/2013-הבראה בעד התקופה שמ

  .ימים בשנה 10.......  שנות עבודה 15 - 11  לעובדי העיריה:    הבראההמכסת ימי 
 .ימים בשנה 11.......  שנות עבודה 19 - 16  

ליום הבראה ואם שיעור  ₪ 427עמד על המקומיות  אם סכום דמי ההבראה לעובדים ברשויות
מהו vכום zמי ההבראה המyיע למרי במשכורת , 70%היה  2013בה הועסקה בשנת  משרתה
{|20}x )סכום מעוגל(~  

  ₪  2,989  .א 

  ₪   4,270  .ב

  ₪   3,288  .ג

  ₪   4,697  .ד

 פתרון 

 חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל. �vיפים רלוונטיים

  ��vר הפתרון

  

y  

  

  

  

  

  .31/12/2013ועד  1/1/2013-מרי זכאית לדמי הבראה ְּבַעד התקופה שמ 6/2014בתלוש 

של מרי בעיריה. ברם, כמתחייב מחוקת  14-לכאורה, חודשים אלו מהווים את שנת העבודה ה
 ההעיריה בותק שירות החובה שלהכירה  ,לעובדים ברשויות המקומיות בישראלהעבודה 

  .למכסת ימי הבראה ולתשלום קצובת הבראה הבצה"ל לצורך קביעת זכאות

של מרי בעירייה. 16-החודשים האמורים מהווים את שנת העבודה הכלומר, לעניין דמי הבראה, 
  ) 14+  שנות שירות חובה בצה"ל 2=  16(                     

  ימי הבראה. 11ֵיׁש לשלם לעובד עיריה  16-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה

עובד חלקי זכאי למענק  -לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  38לפי ס' 
  .ה יחסית לחלקיות משרתוהברא

  , קצובת הבראה כדלהלן:6/2014לפיכך, ֵיׁש לשלם למרי, בתלוש 

 ַּתֲעִריף ליום הבראה 427×  ימי הבראה 11×  2013חלקיות משרתה של מרי בשנת  %70=  )מעוגל( � ��3,2

  .yתשובה 
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בכל שנות שירותה ברשות המקומית, היתה מרי עובדת קבועה במשרה מלאה. לאחר שהשלימה   .35שאלה מ�פר 
לשרת ברשות המקומית היתה זכאית לגמלאות לפי חוק הגמלאות, המשיכה ַּבֲעבּוָרן שנים,  35

  .62, בגיל 2014של שנה אחת, עד שפרשה לגמלאות במרץ נוספת  ת שירותתקופ

כאמור לעיל, זכאית מרי לפיצוי כספי מיוחד בפרישתה?  האם, עבור תקופת השירות הנו�פת
  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

שירות השנת  לפיצוי כספי מיוחד בגובה משכורת חודשית אחת עבור תזכאימרי   .א  
 .נוספתה

שירות הנת שמשכורת חודשית עבור חצי לפיצוי כספי מיוחד בגובה  תזכאימרי   .ב
 .נוספתה

 35, מאחר שהשלימה נוספתהשירות הנת שעבור מרי לא זכאית לפיצוי כספי מיוחד   .ג
 שנים, בעבורן היתה זכאית לגמלאות.

שירות הנת שת עבור ות חודשיומשכורשתי לפיצוי כספי מיוחד בגובה  תזכאימרי   .ד
  .נוספתה

  פתרון  

 .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  ): לעובדי הרשויות המקומיות (נוסח משולבלחוקת העבודה  79.1לפי סעיף 

  :שנות שירות 35 -פיצוי כספי מיוחד למי שהשלים יותר מ     "

עובד הממשיך לשרת ברשות המקומית תקופת שירות נוספת לאחר  1.4.1980-החל מ    
שנות שירות הנושאות זכות לגימלאות, יהיה זכאי לקבל עבור תקופת שירותו  35שהשלים 

הנוספת, פיצוי כספי מיוחד בגובה של משכורת חודשית אחת עבור כל שנת שירות נוספת 
  .ילעכאמור ל

  .  "רכיבי השכר עליהם משתלמים פיצוי פיטורים -"משכורת" לענין זה     
  

  .אתשובה 
  



36  

 

 ברשויות המקומיותמבחן חשבי שכר בכירים                                          2014שנת המס 

 

  .��שאלה מ�פר 

  

, ו. שבוע עבודתלכל שעה רגילה ₪ 32.40  -על בסיס שעות עבודה  משתלם לו מרקשל  שכרו
, כל יוםשעות עבודה. ב 8 - וו'). תחום יום עבודה רגיל של-ימים (א' 6, הוא בן ובמקום עבודת

בעת ההפסקה . שעה רצופהמשך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת מחצית יום העבודה,ב
  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. א עובדורשאי לצאת מהמקום שבו ה מרק

  :11/7/2014-והסתיים ב 6/7/2014-בשבוע שהחל ב, מרקלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 �� �� �� �� �� �� יום
6/7/2014  7/7/2014  8/7/2014  9/7/2014  10/7/2014  11/7/2014  

08:00 14:30 15:00 15:00 12:30 12:00 ����ה 

 18:00  23:30 24:00 23:00 23:30 24:00 ���אה

  בשבוע זה, לפי חוק שעות עבו�ה ומנוחה� ובע� שעות עבו�ת מרקמהו השכר שיש לשלם ל

  ₪  1,830.60-מ לא פחות  .א  

  ₪  1,822.50-מ לא פחות  .ב

  ₪  1,782.00-מ לא פחות  .ג

  ₪  1,806.30-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

 ).2000הסכם מסגרת ( -.  צו הרחבה 20, 16, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה   ��יפים רלוונטיים

��ר הפתרון�  

  

  ב

  

  

  

  

"הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה, ְלַרּבֹות  -"שעות עבודה", כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה 
  ".20הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל ִּפי סעיף 

לצאת  מרקֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאי היה 
לחוק שעות עבודה ומנוחה)  כשאינו מחשיב את  20כדין (ְלִפי ס'  סיקא עובד, נוהג המעומהמקום שבו ה

 זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

שעות עבודה. תחום  8 -). תחום יום עבודה ו'-ימים (ימים א' 6הוא בן  מרקשל שבוע העבודה 
שעות. תחום שבוע  7 -יום עבודה בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי) 

 שעות. 43 -עבודה 

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

  

  :החישוב

 

  .בתשובה 

ניכוי ��יאהכני�ה

הפ��ה

תחילת 

יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

���ה 

ביום �

 2.00          2.00          4.00     7.00      (1)  7.00    11.00   1.00-   12.00  12:0024:00א

   -              2.00          2.00     15.00      8.00    10.00   1.00-   11.00  12:3023:30ב

   -                -                -        22.00      7.00    7.00     1.00-   8.00    15:0023:00ג

   -              1.00          1.00     29.00    (1)  7.00    8.00     1.00-   9.00    15:0024:00ד

   -                -                -        37.00      8.00    8.00     1.00-   9.00    14:3023:30ה

 1.00          2.00          3.00     43.00    (1)  6.00    9.00     1.00-   10.00  08:0018:00ו

  59.00   -6.00   53.00   10.00          7.00          3.00 

¡ה כ 48.60   ₪  40.50   ₪ 

 ₪ 283.50  ₪ 145.80 ¢ £¤¥¦2.50 
 (1) 

�¨§כ יום

שעות 

מכני�¨

 ©ª

��יאה

שעות 

נו�פות 

«¬®

 43.00      ¡¯ כ שעות

 32.40  ₪ תערי° לשעה

�¨§כ 

שעות 

עבו©ה 

ביום

שעות 

עבו©ה 

±²ילות

�³טבר 

שעות 

±²ילות 

בשבוע

שעות 

נו�פות

שעות 

נו�פות 

«´¬®

 1,393.20 תשלום

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.
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  . שנה 18ְוֶׁשֶּטֶרם ָמְלאּו לו  שנה 17לו ֶׁשָּמְלאּו מרק הוא נער עובד   .·¶שאלה מµפר 

  כמה שעות עבו¹ה מותר להעµיקו בשבוע עבו¹ה, לפי החוק הרלוונטי¸

 .43-מ יֹוֵתרלא   .א  

 .45-מ יֹוֵתרלא   .ב

 . 35-מ יֹוֵתרלא   .ג

  .40-מ יֹוֵתרלא   .ד

  פתרון  

  20ס'  - חוק עבודת הנוער  ºµיפים רלוונטיים

  ¼µ«ר הפתרון

  

¹  

  

  

  

  

  -לחוק עבודת הנוער  20לפי ס' 

  .ארבעים שעות עבו¹ה לשבועלא יוµºק נער יותר משמונה שעות עבו¹ה ליום ו  (א)  .20  "

שעות  8-)    על אף הוראות סעיף קטן (א), במקום עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ1(א  
יכול , 1951-(א) לחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א5עבודה ליום, לפי סעיף 

לא מעלה על שמועµק ¿¹º ½¾º תשע שעות ליום עבו¹ה, ובל«¹ ששבוע העבו¹ה 
ÀÁ שעות עבו¹ה. Â  

  .¹תשובה 
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  .₪ 32.80 מקבל מרק, , ביום עבודה רגילרגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד   .ÄÅשאלה מÃפר 

 7לעבוד  מרק, נדרש )6/3/2014 - 2/3/2014' (ה) בימים א' עד במצטברשעות רגילות ( 39לאחר שעבד 
  . )בבוקר 8:00התחיל לעבוד בשבת בשעה יום המנוחה השבועית שלו ( ),8/3/2014( שבתהשעות ביום 

לפי חוק שעות עבוÇה , שעבÇ ביום השבת השעות עבוÇה אל ÈבעÇ  לשלם לו המÃÆיקכמה על 
  Éומנוחה

 ₪  377.20-מ לא פחות  .א  

 ₪  311.60-מ לא פחות  .ב

 ₪  393.60-מ לא פחות  .ג

  ₪  442.80-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

  .18, ס' 17, ס' 16ס' , 7ס'  -שעות עבודה ומנוחה חוק   ÆÃיפים רלוונטיים

  ).2000הסכם מסגרת ( -צו הרחבה 

  ÊÃËר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  

 עבודה במנוחה השבועיתְגמּול שעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש, מרק" של ָׂשָכר ָרִגיל"
- 32.80 ₪.  

  . (תחום שבוע עבודה) שעות 43שבוע עבודה לא יעלה על 

 מרקהשעות ש Èשעות, מתוÌ  Íלפיכך, '. השעות רגילות (במצטבר) בימים א' עד  39מרק עבד 
חרÐו  הנותרות שעותה 3 .שעות רÐילותבתחום שבוע העבוÇה ולפÍÎÏ הן הן  ÇÊÆ ביום השבת

  .הן שעות נוÃפות . לפיכÍ,העבוÇהמתחום שבוע 

ַעÇ  עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד הועסק " -לחוק שעות עבודה ומנוחה  (א)16לפי ס'  ÑÒ
, מהשכר הרÐיל ÓÔ1שתי השעות הנוÃפות הראשונות שבאותו יום שכר עבוÇה לא פחות מ

  ..".מהשכר הרÐיל ÓÕ1ובעÇ כל שעה נוÃפת שאחריהן לא פחות מ

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 

  - עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מהן הועסק   (א)  "  

ַעÇ שעות אלה שכר עבוÇה לא פחות מ  ) 1(     ÑÒ Çישלם לו המעביÓÕ1 ילÐמשכרו הר"...  
  

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר   לתשלום

רגיל 
  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום 
  בעד כל שעה

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
  הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

עבודה שעות 
רגילות 
במנוחה 
  שבועית

32.80 ₪    50%  150%  49.20 ₪  4  196.80 ₪  

ש"נ ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

32.80 ₪  25%  50%  175%  57.40 ₪  2  114.80 ₪  

שלישית ש"נ 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

32.80 ₪  50%  50%  200%  65.60 ₪  1  65.60 ₪  

  ÄÈÈ Ö.20  7    סה"כ

ÎÃום , שעבד במנוחה השבועית שלו הלשעות עבודה א 7ְּבַעד  ,מרקלשלם ל המעסיקעל לפיכך, 
  .Ó.203ÈÈ Öשלא יפחת מ

  .אתשובה 
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, ועבד אצלו ברציפות עד שהתפטר ביום א', 2/9/2013-מעסיקו במרק התחיל לעבוד אצל  .ØÙשאלה מ×פר 
ניצל  31/10/2013-ימים בפועל. ב 30עבד  2014ימים בפועל ובשנת  83עבד  2013. בשנת 2/2/2014

 30הודיע על כך למעסיקו מרק (ב) לחוק חופשה שנתית ולקח יום חופשה אחד (6את זכותו לפי ס' 
  ופשה היחיד שקיבל עד התפטרותו.). יום זה היה יום החימים מראש

מאם  ÚÛִמי ַהÜÝה ַהÞשכר העבוß ע של àá3 הוא מרקâã ä יון החופשה שעל המע×יקÞמהו ×כום פ ,
åשימו לב לפי חוק חופשה שנתיתלשלם לו,  æç  בשתי השניםיש להתחשבè  

 ₪  1,740  .א 

 ₪  2,088  .ב

 ₪  1,946  .ג

  ₪  1,392  .ד

  פתרון 

  .13, ס' 10(ב), ס' 6, ס' 3, ס' 1ס'  -חוק חופשה שנתית  ×éיפים רלוונטיים

  ê×ëר הפתרון

  

Þ  

  

  

  

  

ììהíלפי חוק חופשה שנתית שנת עבו ,î ì בינואר של íש, שתחילתו אחíפרק זמן של שנים עשר חו
  ."כל שנה

  - 2013ת בעד שנ מרק החופשה השנתית לה זכאיאורך 

היא שנת עבודתו  2013, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 2/9/2013-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב
  הראשונה של מרק אצל מעסיקו.

  יום.  14אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה הראשונה הוא  -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 

 83, עבד באותו חלק שנה ַעלֹוְּבפפטי ֵּבין מרק ומעסיקו היה קיים בחלק משנת העבודה. הקשר המש
  ימים.

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

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

  ) 83/  240 (    .0.34583הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

אורך . לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 4.84מניבה את התוצאה  0.34583-ימים ב 14הכפלת 
  .ימים 4 -, לפי החוק האמור 2013מרק בעד שנת החופשה השנתית לה זכאי 

  - 2014ת בעד שנ מרק אורך החופשה השנתית לה זכאי

היא שנת עבודתו  2014, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 2/9/2013-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב
  השניה של מרק אצל מעסיקו.

  יום. 14אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה השניה הוא  -שנתית ) לחוק חופשה 5(א)(3לפי ס' 

 30, עבד באותו חלק שנה ַעלֹוְּבפהקשר המשפטי ֵּבין מרק ומעסיקו היה קיים בחלק משנת העבודה. 
  ימים.

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

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

  ) 30/  240 (    .0.125הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

אורך . לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 1.75מניבה את התוצאה  0.125-ימים ב 14הכפלת 
  .יום אחד - 2014מרק בעד שנת זכאי  והחופשה השנתית ל

  ) 2013בעד שנת  4+  2014בעד שנת  1(    ימי חופשה. 5-, זכאי מרק ל2014-ו 2013סה"כ, בעד השנים 

שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל  חדל עובד לעבוד לפני" -לחוק חופשה שנתית  13לפי ס' 
פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא  המעסיקלעבוד, ישלם 

  ."לחופשה ביום שבו חדל לעבוד

  ).2013באוקטובר בכל תקופת עבודתו יצא מרק ליום חופשה אחד (

זה, היו לחופשה ביום ימי חופשה. כלומר, אם היה יוצא  4לפיכך, ביום שבו חדל לעבוד נותרו לו 
  ) 2013-2014ימי זכאות בעד  5 - יום חופשה שנוצל 1=  4 (  ימים. 4משתלמים לו דמי חופשה בעד 

  .₪ 348 -שכר העבודה היומי הממוצע של מרק 

  שכר עבודה יומי ממוצע 348×  ימי חופשה 4=  ₪ 1,392 פדיון חופשה שעל המעסיק לשלם למרק:

 .דתשובה 
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התחיל  1/3/2012-ב. 1/12/2011-ב הראשון לעבוד אצל מעסיקו , עובד במשכורת, התחילמרק  .ðñשאלה מïפר 
. על הצדדים ֶׁשָחל הסכם קיבוצי מיוחדלקרן פנסיה מקיפה, מכוח  ולהפריש עבור המעסיק

  . למרכיב פיצויי הפיטורים òóמתוכם  ,מרקהמלא של  ומשכר 12% - המעסיקשיעור הפרשת 

פיצויי מ 72% ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  לפיצויי פיטורים המעסיקתשלומי האמור,  ההסכם הקיבוצילפי 
התקופות בגינם ו בגין השכר, הרכיבים לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף ה

  .ההפרשהנעשתה 

. הסכום ₪ 9,600 -המבוטח והקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים  ושכר פוטר. מרק 15/9/2014-ב
  .₪ 18,222 -שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים 

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו?   לפי מרקל להשלים המעסיקמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל 
  מקורב)(סכום 

 ₪  9,232  .א  

 ₪  8,578  .ב

 ₪  9,008  .ג

  ₪  7,504  .ד

  פתרון    

  .14(א), ס' 12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, " -פיטורים  לחוק פיצויי 14לפי ס' 
 והעובד מעסיקאלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על הלא יבוא במקום פיצויי פיטורים 

  ".ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר

 ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  לפיצויי פיטורים המעסיקתשלומי , הצדדים על חלשההסכם הקיבוצי  לפי
  .לחוק פיצויי פיטורים 14תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 

  .זכאי לקבל פיצויי פיטורים מרקופוטר,  מעסיקוברציפות אצל לפחות שנה אחת אחר שעבד מ

  .₪ 9,600 -המבוטח והקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים  ושכר

  .חודשים 30.5 -תקופה בה שולמו כספים לקרן פנסיה ה

  .6% -שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה 

פיצויי מ 72%ִּבְמקֹום ָיבֹואּו  לפיצויי פיטורים המעסיקתשלומי לפי ההסכם הקיבוצי, 
  .התקופות בגינם נעשתה ההפרשהו בגין השכר, הרכיבים ,פיטוריםה

 ובא הלקרן הפנסי מעסיקתשלומי ה, 6% יהב הפיצויים המאחר ששיעור ההפרשה למרכי
, בגין השכר והתקופה שבגינם נעשתה מרקלמפיצויי הפיטורים המגיעים  72%במקום 

  ) 6%/  8.33333%=  72% (             ההפרשה.

  ):מקורבהחישוב (

  לא שולם ם, בהיםהראשונ החודשים 3בגין    . 1
  9,600×  חודשים 3/  12×  100%=  ₪ 2,400   -להשלים  מעסיקלקרן הפנסיה, על ה

ולמו כספים ש ם, בהחודשיםה 30.5בגין . 2
 ,ההסכם הקיבוצילקרן הפנסיה מכוח 

 72% במקום ם אלה באיםשלומיכאשר ת
 על   , מרקל המגיעים    הפיטורים  מפיצויי 

 9,600 × חודשים 530. / 12 × %28=  ₪ 832,6   -פיטורים פיצויי  %28המעסיק להשלים 

  ₪ 232,9   )סכום מקורב( מרקללהשלים  מעסיקסה"כ על ה
  

  .אתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  

 

, כולו פטור ₪ 15,859 - 12/2014-שכרו ב .אצל מעסיקו היחידעובד ִמֵּליָדה,  100%נכה מרק,   .õöשאלה מôפר 
  :הבאים ֵמַהְּסכּוִמים הּוְרַּכבו של 12/2014 תלוש ) לפקודה.5(9ממס הכנסה לפי ס' 

 ₪  15,265  ..................................................................................    .  שכר יסוד1

  ₪  348  ...........       ְּכהֹוָצָאהלמרק  ַּתרּוֶׁשה.  תשלום לכיסוי הוצאות נסיעה לחו"ל 2
  ₪  246  ...... )דמי נסיעות(        נסיעה לעבודה וממנההוצאות השתתפות המעסיק ב.  3

  ùúהשכר החייב בדמי ביטוחø זהבחו÷ש שכרו של מרק שיובא בחשבון לעניין ÷מי ביטוח מהו 

 ₪  15,859  .א  

  ₪  0  .ב

 ₪  15,511  .ג

   ₪  15,265  .ד
  פתרון  

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

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

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

  üôýר הפתרון

  

þ  

  

  

  

  

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

  מס הכנסה..."

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

קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים  השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או  "
שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ 
לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד 

 -ועמד לרשותו של העובד; והכל כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שה
ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר 

  לטובתו; "

=ÿא ישולמו ÷מי לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח),  2לפי תקנה 
וø5úø ,11\ה לפי U�ûô למעט הכנôביטוח מהכ?ôת עוב÷ הפטורה ממô לפי הפקו÷ה  ú[ø12ú

  לפקו÷ה.

התשלום לכיסוי הוצאות נסיעה לחו"ל  D�Fר , לא מהווה הכנסה בידיו לפי ס' למרק כהוGאה �;
  ) לפקודה.2(2

הוצאות השתתפות המעסיק בושל מרק (שכר יסוד  12/2014שאר הסכומים שנכללו בתלוש 
ודה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח ) לפק2(2) מהווים הכנסה לפי ס' נסיעה לעבודה וממנה

  מדמי ביטוח.פטורים לאומי שהם 

          -של מרק  12/2014סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  שכר יסוד 15,265+  הוצאות נסיעה לעבודה וממנההשתתפות המעסיק ב  246=  ₪ 15,511

  דמי ביטוח.השכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכנסה המרבית לענין 

  dúהשכר החייב בדמי ביטוח20öõ ø[12בחו÷ש שכרו של מרק שיובא בחשבון לעניין ÷מי ביטוח 

15,511 Y  ) =15,511  ;43,240 .ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב (min  

  .þתשובה 
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מרק . ְרצּוִפים חודשים 5 שלחופשה ללא תשלום ל ,מעבידו, ְּבַהְסָּכַמת 29/1/2014-יצא במרק   .�Oשאלה מ�פר 
  .ֶׁשְּבַבֲעלּותֹובעסק  כעצמאי דועבממשיך ל מרקחל"ת החודשי הוא גם עובד עצמאי. ב

ַע@ האם המעבי@ חייב בתשלום @מי ביטוח  J� ,ַע@ מרק J� חו@ש פברואר�/�O בחר�י את` &
aהמשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים  

 יצא לחל"ת לתקופה העולה על שני חודשים קלנדריים רצופים.מרק לא, מאחר ש  .א  

 . עובד עצמאיהוא שבאותו זמן מרק , מאחר לא  .ב

 כן, מאחר שבתקופת חל"ת לא מתנתקים יחסי העבודה בין העובד ומעבידו.  .ג

  אצל מעביד אחר.כשכיר  מאחר שבאותו זמן מרק לא עבדכן,   .ד

  פתרון  

  .6), תק' 3(1תק'  -) הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוחתקנות הביטוח   �5יפים רלוונטיים

  ��%ר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

עוב@ הנמ
א בה�כמת המ%5"@ בחופשה ללא תשלום לפחות חו@ש קלנ@	" ובאותו זמן   (א)   "
חייב המעב"@ בתשלום @מי ביטוח  � אינו עו%@ ע
מאיאינו עו%@ א
ל מ%5"@ אח  ו

ַע@ תקופה שלא תעלה על שני ח@שים  353במו5@" התשלום כאמו  ב�ע"�  J� ,לחוק
  קלנ@ יים 	
ופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמו .

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

באותו מאח  ש, בעד תקופת חל"ת זו, לא חייב בתשלום @מי ביטוח בע@ מ ק המעבי@לפיכך, 
  .עו%@ 5
מאי ואזמן מ ק ה

  .בתשובה 
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  שלה אצל כל אחד מהם: 9/2014, עובדת כשכירה אצל שני מעסיקים. שכר 26-מרי, בת ה  .��שאלה מפר 

  . ₪ 3,826 -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪ 3,710 -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

מהו  ,תיאום דמי ביטוח בידי מעסיקה ַהִּמְׁשִני לא בוצעו תיאום דמי ביטוח התעשלא  מריאם 
על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  סך

  ?)סכום מעוגל(זה  ְּבִגין שכר ,המעסיק המשני

  ₪  573  .א  

  ₪  435  .ב

  ₪  696  .ג

   ₪  504  .ד

  פתרון  

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

  תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים ל 2לפי תקנה 
גם  בשיעור מלא) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח 1(א) או (ה)(5מעביד שתקנה   - שונים)

הביטוח  ) לחוק3(ה)(342יף הממוצע, כאמור בסע השכר 60%מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על 
תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום  הן"תקנות הניכוי"  .הלאומי

  .1993-התשנ"ג מס מעסיקים),

משכורת מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית, או "(א) ל"תקנות הניכוי" (5על המעסיק המשני חלה תקנה 
או שלא מילא  101, או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס 101בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס 

  )."את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור ַהְּמַרִּבי

טוח בידי מעסיקה מרי לא מסרה למעביד אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי בי
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח א ל3ַהִּמְׁשִני. לפיכך, לא חלות לגביה הוראות תקנה 

בשיעור דמי ביטוח . לפיכך, על המעסיק ַהִּמְׁשִני לנכות ממרי משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)
  .הממוצע השכר 60%, שאינו עולה על המחלק שכרגם  מלא

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

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  43,240;  3,710= (  ₪ 3,710  שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח:

בחודש זה אצל  מרישל  המשכראשר ְינּוֶּכה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך 
  710,3 × ד.ב. בשיעור המלא  %12= ₪ 445.20   המעסיק ַהִּמְׁשִני (ללא תיאום דמי ביטוח):

  

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

  :שישלם המעסיק ַהִּמְׁשִני ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 453,5;  710,3( ×  %3.45= ₪ 128.00

המעסיק שיועברו למוסד לביטוח לאומי על  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך כל 
  445.20+  128.00=  573.20       ₪ 573): סכום מעוגל( מרישל  2014/9, ְּבִגין שכר המשני

  

  .אתשובה 
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  אצל כל אחד מהם: ושל 8/2014אצל שני מעסיקים. שכר  שכירכ עובד, 31-ה בן, מרק  .��שאלה מ�פר 

  . ₪ 4,261 -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪ 3,942 -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

 �*מ הבמטוח הלאוממ ו�ממ במטוח הברמאותכל  מהו �Nתיאום �מי ביטוח,  עשה מרקאם 
Hִמן שכר ,*��מקמוכל על ���  מועברו למו�� לבמטוח לאוממש   �)סכום מעוגל(זה  ��

  ₪  804  .א  

  ₪  905  .ב

  ₪  285  .ג

   ₪  895  .ד

  פתרון  

  דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   ��יפים רלוונטיים

  .הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)תקנות הביטוח 

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  ���ר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  : מעסיקיו. סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שני תיאום דמי ביטוח עשה מרק

  min]  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  43,240) ;  4,261+  3,942= [ (  ₪ 8,203   
  

  �)עובדחלק ( 2014/8 בגין שכר מעסיקיושני אצל  שכרודמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה מ סך

520.b� �  5,453 × יעור המופחתד.ב. בש  %50.3 ) + 203,8 - 5,453(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= 
  

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

  מעבידו..."
  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי: 

  min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  4,261= (  ₪ 4,261   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעביד העיקרי:

.001�� �  4,261 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = 

  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני: 

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  3,942= (  ₪ 3,942   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעביד המשני:

.001�� �  3,942 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = 
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  520.86+  00147.+  00136.=   ₪ 803.86=   (מעוגל) � ��b    :מרקשל  14/8, ְּבִגין שכר מעסיקיו

  

  .אתשובה 
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בכל חודש  ₪ 4,300 -שכרו החודשי הרגיל  אצל מעסיקו היחיד. 1/2/2012-מרק התחיל לעבוד ב  .#!שאלה מ פר 
לשכרו החודשי ְּבנֹוָסף  ממעסיקו, קיבל 8/2014תלוש ב). שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום(

). כמו כן, 31/8/2014ועד  1/9/2013-בעד התקופה שמ( ₪ 2,268הרגיל, דמי הבראה שנתיים בסך 
  .6/2014בעד חודש  ₪ 576בסך  םֶהְפֵרִׁשיקיבל בתלוש זה 

אPר ַיןשל מרק  ומהי הכ+ ת()י ההבראה וההפרשים הנWל שקיבל,  '$ ִענ$ ()י ביטוח תשלום  '$
  X V!-20,לאומי בע( חו(ש 

  ₪  4,537  .א  

  ₪   5,065  .ב

  ₪   4,876  .ג

   ₪  4,300  .ד

  פתרון  

  )תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח   .יפים רלוונטיים

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

  3 2ר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  ".המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  ְלִפי התקנה שלעיל, דמי ההבראה ששולמו למרק, הם "תשלום נוסף".

  אלה: לתקנות האמורות, על תשלום נוסף יחולו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הֹוָראֹות 5ְלִפי תקנה 

 ימום (להלן שכרנימום כהגדרתו בחוק שכר מינאו יותר או יותר משכר המי 25%אם שיעורו   ) 1(  "  
ם עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו נימום) יחולק לשניהמי

שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד 
עבידו פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר שעבד אצל מ

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

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

  משכר המינימום. 52.74%הוא  8/2014-שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל מרק ב

  ) התשלום הנוסף 2,268/  שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום  4,300=  52.74% (

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

"התשלום  פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםמרק עבד אצל מעסיקו לא 
בל מהחלוקה האמורה יחולק לשנים עשר, והסכום המתק"התשלום הנוסף" הנוסף". לפיכך, 

  .יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו

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

ייראו כשכרו הרגיל של מרק בעד חודש  8/2014 שקיבל בתלוש ₪ 576ההפרשים בסך כלומר, 
6/2014.   

  6/2014בחודש  שכר חודשי רגיל 4,300+ ) תשלום נוסף 2,268/  12(  + הפרשים 576=  ₪ 065,5

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

  ".האמור בלוח י"א

 ₪ 43,240 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א
  ].5), כפול ₪ 8,648מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

  6/2014-לענין תשלום דמי ביטוח בהכנסתו של מרק  40X#,5 6 הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח 43,240

ַין תשלום מרקשל  ו73+ ת ִענ$ ַע( חו(ש  '$ $S י ביטוח לאומי()X,28-! 9 0X#,5 6. 
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  .<>שאלה מ:פר 

  

' החודשים x'-מרי ילדה בן בריא ויצאה לחופשת לידה. בטבלה שלהלן סומנו ב 31/3/2014-ב
  כעובדת: ִמְּׂשָכָרּהביטוח -, בהם שולמו בעדה דמיַהּקֹוֵבעַ ליום  ֶׁשָּקְדמּו

  דצמ'  נוב'  אוק'  ספט'  אוג'  יולי  יוני  מאי  אפר'  מרץ  פבר'  ינו'  

2012  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2013  x  x  x                    

2014  x  x  x                    

  בחודשים שלא שולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, מרי היתה עקרת בית.

ַמןמהו  AZק ַה Bר BC Eלביטוח לאומי I:ה מהמוIKמי לI ו זכאמת מרמ לקבלILMQ  

 שבועות.   26  .א  

 שבועות.   7  .ב

 שבועות.   0  .ג

  שבועות.   14  .ד

  פתרון  

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

  M:Rר הפתרון

  

T  

  

  

  

  

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

 14חודשים מתוך  10אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  14בעד 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  7בעד פרק זמן של   )2(
 שקדמו ליום הקובע.

  (א).50על התנאים שבסעיף  לא עונהמרי 

  לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי.  לא זכאיתלפיכך, היא  

  .T תשובה
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, שהוכרה )efghihjk14( נפגעה מרי בתאונה היחיד, סיקהאצל מעועקב עבודתה  התוך כדי עבודת  .c_שאלה מ^פר 
למוסד לביטוח לאומי את ִמְסְמֵכי ה הגישמרי ר שאכ המוסד לביטוח כ"תאונת עבודה". על ידי

דיווח עליו למוסד  סיקמהשכר שהמעהיה גבוה האמיתי  הששכר ִנְמָצאַהְּתִביָעה לדמי פגיעה, 
כי המעסיק לא שילם דמי  ִהְתַּגָּלה, ֶׁשֶּנֶעְרָכה ִּבְבִדיָקה לביטוח לאומי ושילם ְלִפיו דמי ביטוח.

  בתלוש השכר. ִרְבעֹוןששולמו לה בכל  ְּפֶרְמיֹות ְּבִגיןביטוח 

ה, לענין הזכות לlמלה, האם mא nין  ִירlמי הביטוח שלא שולמו בo לביטוח לאומי את o^המו
  tהבאיםבחרsי את המשפט הנכון ביותר ִמrֵין המשפטים pqכאילו שולמוהפרמיות, 

 מאחר שפרמיות מהוות "תשלום נוסף", הפטור מדמי ביטוח. ,לא  .א  

שהיו אמורים  ביטוחהחוב דמי ינוכה , שהיא תהיה זכאית לומכל סכום  ֲאָבל, כן  .ב
 .להשתלם בעדה

 לתאונה. ֶׁשָּקְדָמהבגין הפרמיות, בתקופה  דמי ביטוח , מאחר שלא שולמו בעדהלא  .ג

ְּכִאיּלּו יראו את דמי הביטוח שהיה על המעביד לשלם בעדה, לגמלה,  זכותהלענין כן.   .ד
  .שולמו

  פתרון  

  .365(ב), ס' 342ס'  -חוק הביטוח הלאומי   ^uיפים רלוונטיים

  v^wר הפתרון

  

o  

  

  

  

  

  ..." המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו" -לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס' 

   -לחוק הביטוח הלאומי  365לפי ס' 

היה אדם חייב לפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם, יראו, לענין הזכות   "
  " לגמלה, כאילו שולמו.

, כאמלו מרמ lyמלה, מראו את oמי הביטוח שהיה על המעoxv לשלם בou הלענין זכותלפיכך, 
  .שולמו

בעד מרי, רשאי חלקיים במקרה שתואר בשאלה, מאחר שהמעביד שילם דמי ביטוח   לידיעה: הרחבה
  המוסד לביטוח לאומי לתבוע ממנו שיפוי:

  - לחוק הביטוח הלאומי 369לפי סעיף 

או לא שילם במועד  379לא נרשם מעביד בהתאם לתקנות על פי סעיף   (א)  "   
התשלום את דמי הביטוח בעד עובד פלוני, ולפני הרישום או אחרי מועד 

רה המזכה לגמלה, רשאי התשלום ולפני סילוק הפיגורים קרה לעובד מק
המוסד לתבוע מהמעביד סכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד, או 
שהוא עתיד לשלמן, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין שניתנו לזכאי 

  לגמלה, בקשר לאותו מקרה.

השר רשאי לקבוע הוראות בדבר היוון קצבאות ובדבר חישוב ערכן הכספי   (ב)  
  ְלִעְנַין סעיף זה.של גמלאות בעין, 

נתבע מעביד לפי סעיף זה, יהיה זכאי לצרף כנתבעים נוספים את כל מי   (ג)   
שהיה, בשעת התביעה או לפני כן, מעבידו של העובד שלגביו הוגשה 
התביעה, אם אותו מעביד פיגר בתשלום דמי ביטוח בעדו, ולתבוע חלוקת 

  סכום התביעה ביניהם באופן יחסי לסכומי הפיגור.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם נתבע מעביד בשל פגיעה בעבודה   (ד)  
שאירעה לעובד או אם הפיגור בתשלום דמי ביטוח חל בתקופה שקדמה 

  לחמש שנים שלפני יום המקרה המזכה לגמלה.  "

טענת העובד והמעביד, כאילו סעיף זה אינו חל כאשר שולמו דמי ביטוח חלקיים, "
מוטב היה שלא תיטען. "דמי הביטוח"  -למו דמי הביטוח כלל אלא רק כאשר לא שו

האמורים בסעיף הם דמי הביטוח שאותם חייב המעביד לשלם בהתאם להוראות פרק 
טו לחוק. לא שילם המעביד את דמי הביטוח, בהתאם להוראות אלה, ובמלואם, הרי 

עה (א), ולמוסד קמה זכות תבי369לא שולמו "דמי הביטוח" כמשמעם בסעיף 
בהתאם. כל פרשנות אחרת לסעיף תהא אבסורדית ובלתי סבירה לחלוטין; הרי לא 

ידי תשלום של שקל אחד יצא המעביד ידי חובתו, והמוסד לא יוכל לתבוע -ייתכן שעל
 נוע "דב" [ פס"ד המוסד לביטוח לאומי נ' אחמד רדאידה ( ממנו שיפוי כקבוע בחוק.

/ 301-0.[ (  

  .oתשובה 
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  ימי מילואים. 15-יצא ל 6/7/2014-. בתייםעובד אצל מעסיקו היחיד זה שנ מרק  .|}שאלה מzפר 

  :1/7/2014-החודשים שקדמו ל 6-ו בלהלן פרטי הכנסת

  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014  חודש

  23  18  20  16  20  22  ימי עבודה

  ₪ 5,470  ₪ 4,978  ₪ 6,598  ₪ 4,162  ₪ 7,945  ₪ 8,539  הכנסה

�סכום מעו��� ��� תקופת מילואים זו מרקזכאי מהו z~ום ת{מול המילואים לו �  

  ₪  3,950  .א  

  ₪  3,060  .ב

  ₪  2,917  .ג

   ₪  3,142  .ד

  פתרון  

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

  ��zר הפתרון

  

�  

  

  

  

  

  (א) לחוק הביטוח הלאומי, הימים בעדם ישולם תגמול למשרת במילואים:271ְלִפי סעיף 

בעד  -ְלַגֵּבי שירות רצוף של שבעה ימי מילואים, לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימים כל אחת  )1(
  כל יום מילואים;

בעד  -), שישה ימים 1היתה יתרת ימי השירות במילואים לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה ( )2(
בעד סך ימי המילואים הנותרים כשהוא  -פחתה היתרה כאמור משישה ימים ; שבעה ימים

 .1.4-מוכפל ב

  .יום אחדימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 תנות בותקופ 2ימים, שהם  15שירת  מרק

  .1.4-, תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 

  ) 14+  1 × 1.4 = 15.4(   .מי מילואיםי �����15 לקבל תגמול מילואים  זכאי מרק לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273 לפי ס'

בחודש שבו  1-הם סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  " (א)
  .90-; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב...ֵהֵחל שירות המילואים

 68%-מ), לא יפחת 1סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (  )2(    
  )2014-נכון ל ₪ 5,881(    ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו  60-, מי שברבע השנה עבד פחות מ272(ב)  לענין סעיף   
הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים 

) יחולו ְלַגֵּבי כל חודש 2בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)( 1-שקדמו ל
שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל וההכנסה 
הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; סכום 

  " .90-ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  ימים.  60-פחות מלא ), כלומר, 20+ 18 +23ימים (  61עבד  מרק, 1/7/2014-שקדם לברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1-בעד רבע השנה שקדם לסכום ההכנסה 

360,18 ₪  ) =5,881  ;470,5  (max  ) +5,881  ;978,4  (max  ) +5,881  ;598,6  (max 

  18,360/  90=  ₪ 204         : מרק, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

 -שיעור התגמול ליום יהיה, למי שבתכוף לפני שירותו במילואים היה עובד ) לחוק, 1((א)272לפי ס' 
  .שכר העבודה הרגיל

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( התגמול ליום מהתגמול המזערילא יפחת שיעור לחוק,  (ב)272לפי ס' 
, כשהוא מחולק 5סכום הבסיסי כפול ה� המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 196.03, כלומר מחולק בשלושים

  ��₪ 1,441.33, כלומר 30-ב

 min  [max)  רגילשכר  204;  מרבי 'תג 441.33,1; (  תגמול מזערי 196.03 = [ ₪ 204            :תגמול ליוםה

  . בע� תקופת שמרותו במילואים � 2��,3זכאי ל���ול ב��  מרקתוצאה: 

  התגמול ליום 204×  ימים 15.4 = � ���1.�� (סכום מעוגל) = � ��,23

  .�תשובה 
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ניתן  31/5/2014-שב, עד כללי ושימש בה כמנהל ְמַעִטים ַּבַעל ְׁשִליָטה ְּבֶחְבַרת, היה 69-, בן המרק  .��שאלה מ�פר 
כסף לתשלום משכורות, לא די לפרוש. מאחר שלחברה לא נותר  אּוַּלץוהוא  ֶנְגָּדּה רּוקיָצו ּפֵ 

  פירוק.צו ה ַמַּתןמועד ל ְּבָתכּוף החודשים שקדמו 15-שולמה למרק משכורת ב

לפי פרק האם מרק זכאי לקבל מהמו�� לביטוח לאומי �מלה לעו�� ב�ין חוב שכר עבו�ה, 
¢ביטוח זכויות עוב��¡ בפשיטת ר�ל ובפירוק ת ��� בחר¥י את המשפט הנכון ביותר ִמֵ¤ין £

¦הבאיםהמשפטים 

 .₪ 112,424-צו הפירוק, ולא יותר מאחרונים שקדמו ל משכורת חודשי 15ְּבַעד , כן  .א  

 .₪ 112,424-צו הפירוק, ולא יותר מאחרונים שקדמו ל משכורת חודשי 12ְּבַעד , כן  .ב

בעל לא חלות על  ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידהוראות פרק . לא  .ג
 בחברת מעטים. שליטה

לא חלות על עובד  ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד. הוראות פרק לא  .ד
   .הפרישה��ל שהגיע ל

  פתרון  

  ב.6חוק הביטוח הלאומי, ס'   �§יפים רלוונטיים

  ¨��ר הפתרון

  

�  

  

  

  

  

בחברת הוראות פרקים ז© וª© לא יחולו על בעל שליטה " -ב לחוק הביטוח הלאומי 6לפי ס' 
  ."מעטים

  .פרק ז': ביטוח אבטלה

 .ביטוח זכויות עו���ם בפשיטת ר�ל ובפירוק תא���פרק ח': 

  .�תשובה 

   



50  

 

 ברשויות המקומיותמבחן חשבי שכר בכירים                                          2014שנת המס 

 

, 13:00עד שעה  9:00 משעה, שישיבכל יום כי  ֵמרֹאׁש ִנְקַּבע. בינו לבין מרי ִנָּקיֹון עובדהוא  רקמ .50שאלה מ»פר 
  .₪ 260מרי משלמת לו, בכל פעם,  המשרד ניקוי עבור .ִמְׂשָרָדּה את לנקות ִיְדַאגהוא 

ַין, נחשב מרקהאם  ִענ¬ ̄ א®ל  חוק הביטוח הלאומי, ¬ ±מרמכעו° בחר³י את המשפט הנכון במותר ²
ין המשפטים  ֵ́   µהבאיםִמ

ַב¯אצל מרי,  עובדכ ,האמור לענין החוק ,חשבמרק נ .כן  .א   .מע»«ק עו°¯«º ¹ֵ̧אינ· ¶ִ°ל¬

 .עו°¯ ואינו עוב¯ ע®מאיֵאינ· ׁשֶ כמי  ,האמור לענין החוק ,חשבמרק נ. לא  .ב

 אצל מרי. עובדכ, בכל מ®° האמור, לענין החוק ,חשבכן. מרק נ  .ג

  .עו°¯ ע®מאיכ ,האמור לענין החוק ,חשבלא. מרק נ  .ד

  פתרון 

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) »¼יפים רלוונטיים

  ½»°ר הפתרון

  

  א

  

  

  

 

  לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים):

מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה    .1
  בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד. מיוחדים כמפורט לצידו

  ייחשב מי שצוין לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה. 1כמעבידו של עובד כאמור בסעיף    .2

  התוספת הראשונה
  )2-ו 1(סעיפים 

  טור ג'  טור ב'  טור א'  
  המעביד  תנאי העבודה  סוגי העבודה

או חצרן למעט            עו°¯ נקיון  .2
שאינם ,  מי שעיקר עיסוקו בגננות

  .מע»יקים עו°¯«ם

העבו¯ה וזמני  תחום
  .קבעו מראשנ °«®ועה

  

ם גמול החייב בתשלו
  .העבודה

  את גמול עבודתו משלמת מרי.עובד נקיון. תחום עבודתו וזמני ביצועה נקבעו מראש. א וה מרק

 ,נחשבמרק שנכללו בתשובות האפשריות הוא שהמשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים לפיכך, 
  .עו°¯«º מע»יק שאינו ובל°¯, מרי ¾®ל כעו°¯ ,האמור לענין החוק

  

 .אתשובה 
  

 


