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 2012שנת המס 

 

 פתרון מבחן 3.2013 -  שנת המס 2012
  

  הנחיות כלליות
  
 .אחרתהמתייחסים לשאלה  נתוניםכל שאלה עומדת בפני עצמה. ֵאין שאלה אחת המכילה  .1

, בהנחיות ובכללי מס ֵרֵלַוונִטִייםמשמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות ה .2
 בשאלה. ַאֶחֶרתא ִאם ֵּכן צּוַין הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, ֶאּלָ 

, 30בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בני  ַאֶחֶרת, אם לא צּוַין ֵרֵלַוונִטִייםבמקרים ה .3
 זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָּכִאיםוהם ֵאיָנם  ְיִחיָדה ָלֶהם ַהְכָנָסהם היחיד, שזו ַמֲעִבידַ עובדים רגילים אצל 

  ַעל ִּפי נתוני השאלה.ָלֶהם המּוקֵנית 

 בנקודות זיכוי.ְלִהְתַחֵּׁשב בשאלה, יש  ַאֶחֶרתבפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צּוַין  ַהַּמְתִאיִמים במקרים .4

 .צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה ֵּכן ִאם ֶאָּלאחישוב מס הכנסה הנערך לבני זוג נשואים הוא חישוב נפרד,  .5

הנובעות מהחוקים,  ִמְזָעִרּיוֹתלעובדים ולעובדות הן הזכויות ה ְקנוֹתהזכויות ַהמּו שאלה,אם לא צּוַין ַאֶחֶרת ב .6
, המעביד ֵאינוֹ צד להסכם ִקיּבּוִצי אם לא ִנְכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה. ְּכלוַֹמר, הֵרֵלַוונִטִייםמהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחלוֹת על המעביד והעובדים ולא קיים  ָבה ַעְנִפיַצו ַהְרחָ ִקיּבּוִצי, ֵאין  ֶהְסֵּדרמיוחד או כללי, ֵאין 
 ֶהְסֵּכם עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטּיוֹת לשאלה.

   
  מס הכנסה

   
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

מתנה  -קיבלה ממעבידה שתי מתנות. האחת  10/2012-בחודש. ב₪  8,951 - ליזשכרה של 
 ְלֶרֶגל₪  185על סך ַׁשי  ַהְמָחַאת -ְוַהְּׁשִנָּיה  )עיד אלאדחאחג הקורבן ( ְלֶרֶגל₪  153ּה ֶׁשֶעְרָּכּה ועלותָ 

  ].2012למען הסר ספק, היו אלו המתנות הראשונות שקיבלה בשנת [ .ּׂשּוֶאיהָ ינִ 

  ? 10/2012לצורך חישוב מס ("ברוטו למס") בחודש ליז שכרה של מהו 

 ₪   9,289  .א  

 ₪   9,104  .ב

 ₪   9,079  .ג

  ₪   9,136  .ד

  פתרון  

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

(חטיבה  34/93מס הכנסה  חוזר, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)) ל4(2תק' 
  .ניכויים) משפטית /

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

  אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה.

) 4(2הסכום שנקבע בתקנה לא עלתה על ₪,  185המתנה שקיבלה ליז לרגל נישואיה, בסך של 
ה של ליז שווי לא ייזקף לשכרלפיכך,  ₪.  210 - לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)

  ) 185>  210(       .בגין מתנה זו

מתנה שנותן מעביד לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל 
מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד  -חגים, ימי הולדת, שי ליום האשה וכו' 

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

חג מהמעביד לרגל  השקיבל מתנה, שווי ה₪ 153סך של  לזקוףיש  ליזשל  הלפיכך, לשכר
  .)עיד אלאדחאהקורבן (

  ) 8,951+  153= (   .   ₪ 9,104 - 10/2012לצורך חישוב מס ("ברוטו למס") בחודש  ה של ליזשכר

  .בתשובה   
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 ,2/2012-, ב, שלח אותו מעבידובתואר העובד המצטיין כפרס על זכייתו. חיפהבועובד גר  פז  .2פר שאלה מס
לכל  ₪ ₪260 ( 520 סך של ,)לילות 2בעד לינה במלון באילת (לפז, המעביד שילם  באילת. נופשל

נסיעה  כרטיס בעד) דולר 43 םֶׁשהֵ ( ₪ 160. בנוסף, שילם המעביד לפז )דולר ללינה 69 ֶׁשֵהם לינה,
  .ובחזרה אילתבאוטובוס ל

  הנסיעה לאילת?לצורך חישוב מס, בשל  ,פזשל  ומהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכר

 ₪   160  .א  

 ₪  0  .ב

 ₪  680  .ג

  ₪  520  .ד

  פתרון  

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

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

שניתנו לעובד ממעבידו;  ָּבהּואו ְקצ ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל טֹוַבת ֲהָנָאה  "  
תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 

ט תשלומים ָּכָאמּור נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמעֵ 
המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו 

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או  -של העובד; והכל 
  ַּבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

הכנסה  ההוו, מ₪ 680, סך של של פז באילתת החופשה הוצאוהסכום ששילם המעביד בעד 
    .   ו)(א) לפקודה. סכום זה ִיָּזֵקף לשכר2(2, לפי ס' פזמעבודה אצל 

  באילת ןלינה במלו עלות 520+  נסיעה באוטובוס לאילת ובחזרה 160=  ₪ 680

  .גתשובה   
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ָמנֹוַע הרכב הוא משולב . לשמושו פרטי צמוד רכב של פז וֶהֱעִמיד לרשותמעבידו של פז   .3שאלה מספר 
ימים  3שהה פז  3/2012.  בחודש 5קבוצת המחיר: , 2009שנת הרישום של הרכב: ). ִהיְּבִריִדי(

  ). שהיא עקרת ביתימים השתמשה ברכב ליז, אשתו של פז ( 3בחו"ל. באותם 

  ? 3/2012- מהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכרו של פז ב

 ₪     5,040  .א  

 ₪    6,660  .ב

 ₪     5,580  .ג

  ₪     6,120  .ד

  פתרון  

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

  טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד.

  ₪  6,120   -) 5שווי שימוש ברכב (קבוצת מחיר   . 1  הסבר הפתרון

   ₪  - 540  -  ב משולב ָמנֹוַע (ִהיְּבִריִדי)הפחת (ַהְפָחָתה) משווי שימוש לרכ  . 2

     ₪  580,5  סה"כ

  .גתשובה   
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ַההֹוָצָאה אם טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה,  ֶהֱעִמיד ִלְרׁשּוָתּה ליזמעבידה של   .4שאלה מספר 
 עמדה 1/2012-ב ₪. 100משלמת ליז את ההפרש מעל ₪,  100-גבוהה מ הרט"ןְּבֶׁשל החודשית 

  ₪. 138 על רט"ןאותו ְּבֶׁשל הוצאה ה

  ? 1/2012תלוש ב ליזווי הרט"ן שיש ִלְזקוֹף לשכרה של מהו ש

 ₪   100  .א  

 ₪   31  .ב

 ₪    50  .ג

  ₪  12  .ד

  פתרון    

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

  .תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

שווי השימוש לכל חודש " - תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)ל 2קנה ְלִפי ת  הסבר הפתרון
ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, ְלַמֵעט רדיו טלפון ָּכָאמּור שניתן להתקשר ממנו 

שקלים חדשים ְלִפי הנמוך,  100למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית, או 
  ".ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון נייד והכל בניכוי סכום

 ההוצאה שהוצאה בחודש בשל(  ההוצאה החודשית 
דמי  לרבות הוצאה קבועה,הרט"ן, 

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,
  ₪  138.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  100;  138/  2= ( ₪   69.00  ₪: 100הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  138 - 100  ₪ =   38.00  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

  0069. -  00.38=  ₪   00.31  :ליזשל  2012/1שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .בתשובה   
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תאומים ילדים שני ו) 6/5/98 יליד( 14בן אחד ילד  -ילדים  3-ל ְוֵאםנשואה , 40עובדת בת ליז,   .5שאלה מספר 
בבית ולא מוחזק במוסד  ִנְמָצאהילד . אחד התאומים הוא ילד משותק. )2/1/94ילידי ( 18בני 

מי יצויין שפז, בן זוגה של ליז, לא דרש ולא קיבל נקודות זיכוי בשל מיוחד (לילד אין הכנסה). 
  ילדיו.מ

  ?2012לכמה נקודות זיכוי זכאית ליז בשנת המס 

 ז"נ  5.75  .א  

  ז"נ  4.75  .ב
 ז"נ  7.75  .ג

  ז"נ  6.75  .ד

  פתרון    

  .(ג)66, 45, א36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב במוסד)

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

  ."זיכוי בשל כל ילד כאמור

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

תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב ל 1ְלִפי תקנה 
 44יחיד תושב ישראל יהא ַזַּכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף " - במוסד)

המזכה),  -ה, ְלִפי הענין (להלן לפקוד 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 
שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה ב₪  163,000עלתה על  ... לאאם ההכנסה החייבת של המזכה 

  ".ְלַרּבֹות הכנסה פטורה ממס ַעל ִּפי דין -חייבת" 

הילד המזכה נמצא בבית ולא מוחזק במוסד מיוחד. לפיכך, ליז לא יכולה להנות מזיכוי ממס 
תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד ל 1זה. לילד אין כל הכנסה [ְלִעְנַין תקנה ַיְלָּדה (א) עבור 45ְלִפי ס' 

  ]. )נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב במוסד

פז, בן זוגה של ליז, לא דרש ולא קיבל נקודות זיכוי בשל ילדיו, לרבות נקודות זיכוי לפי ס' 
  (א) לפקודה.45

  .(א)45נקודות זיכוי בשל ילדה המשותק, מכח סעיף  2-ליז זכאית ללפיכך, 

  :2012נקודות זיכוי להן זכאית ליז בשנת 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז   0.50  אשה

  נ"ז   1.00  14ילד בן 

  נ"ז בעד כל ילד בשנת בגרותו  1/2×  2נ"ז =    1.00  ילדים בשנת בגרותם 2

  נ"ז   002.  לפקודה) 45ס'  ילד נטול יכולת (לפי

  נ"ז   75.6  סה"כ נקודות זיכוי

  .דתשובה   
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 סייםפז  6/2009-ב .4והצעיר בן  6הבכור בן  -ילדים  2ליז. לזוג , חי עם אשתו 28עובד בן , פז  .6שאלה מספר 
שעות  1,760-ַהֵּזֶהה ל והיו ְּבֶהיֵּקף שלוש שנים). הלימודים נמשכו בנין לימודי מקצוע (הנדסאי

לימוד ַהְּנהּוגֹות במוסד להשכלה גבוהה. בתום הלימודים זכה לתעודת מקצוע ַהּמּוֶּכֶרת על ידי 
  משרדים ממשלתיים.

  ?2012בשנת המס  פזלכמה נקודות זיכוי זכאי 

 ז"נ  3.25  .א  

  ז"נ  2.25  .ב
 ז"נ  2.75  .ג

  ז"נ  3.75  .ד

  פתרון    

  ד40 ,36 ,34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  לפקודה: ד40לפי ס'   הסבר הפתרון

בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבון מחצית נקודת זיכוי אם סיים   (א)  "
לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע, ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור על 

  סיום לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע כאמור.

ר בסעיף זה תובא בחשבון במספר שנות מס כמספר שנות מחצית נקודת זיכוי כאמו  (ב)
  לימודי המקצוע, ובלבד שתובא בחשבון בלא יותר משלוש שנות מס.

מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה תובא בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס   (ג)
  "  שבה הסתיימו לימודיו.

  - בסעיף זה   (ד)  

 1,700-קצוע מסוים, בהיקף שעות לימוד הזהה ללימודים לרכישת מ -"לימודי מקצוע" 
  ג, לפחות;40שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה, כהגדרתו בסעיף 

תעודה הניתנת בסיום לימודי מקצוע, המוכרת על ידי משרד  - "תעודת מקצוע" 
  ממשלתי.

דה, הוא ד לפקו40. כלומר, לפי ס' שלוש שנים"לימודי מקצוע" שנמשכו  2009פז סיים בשנת 
  . 2012-ו 2011 ,2010 שנות המסשלוש כל אחת מזכאי למחצית נק' זיכוי ב

  :2012בשנת  פזנקודות זיכוי להן זכאי 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז  0.25  נסיעות

  נ"ז  50.0  לימודי מקצוע

  נ"ז  75.2  סה"כ נקודות זיכוי

  .גתשובה   
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בשנה. בחודש  2.4%. ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית של הלוואה ממעבידה הקיבל ליז  .7שאלה מספר 
  ₪.  7,580ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 1/2012

קופת בת 0.3%-באם המדד עלה , ו6.24%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
בחישוב חודשי מקורב ( ליזְזקוֹף למהו סכום שווי הריבית שיש לִ ), 1/2012הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?1/2012ההלוואה בתקופה זו ( בגין), ומעוגל

 ₪  0  .א  

 ₪  24  .ב

 ₪  2  .ג

  ₪  10  .ד

  פתרון  

נתונים מהשאלה 
  הרלוונטיים לפתרון

 2.4%נושאת ריבית של  .הלוואה צמודה למדד .₪ 7,580 -יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  בתקופת הזקיפה. 0.3%- לה במדד עה .בשנה

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

 הכנסהעובד ממעבידו, מהווה הנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס  הסבר הפתרון
  .עובדית ששילם הבין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבשההכנסה היא ההפרש מעבודה. 

(ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,560 > יתרת ההלוואה 7,580     .     עליית המדד

  :חודשי מקורב ומעוגלחישוב 

  7,580×  הנדרש הריבית שיעור 6.24% / 12 = 39.42      :השיעור הנדרש ְלִפי התקנות

     ריבית שנתית: 2.4% הצמדה למדד ועוד ליזמהמעביד דרש 

  7,580×  ) שיעור הריבית שדרש המעביד 2.4% / 12+  שיעור עלית המדד 0.3% ( = 37.90

  מינימום 39.42 -חוייב 37.90= ₪  1.52  ההפרש בין השיעור הנדרש לדרישה בפועל:

  תקופת הזקיפה.גין ב ₪ 2חויב בשווי ריבית בסך ת ליז ,ָרב ומעוגלוֹ ְמקבחישוב חודשי לפיכך, 

  :על פי התקנותחישוב 

  .31 :בתקופת הזקיפההימים מספר 

  7,580×  הנדרש הריבית שיעור 6.24% × 31 / 365 = 40.17              :השיעור הנדרש ְלִפי התקנות

     ריבית שנתית: 2.4% הצמדה למדד ועוד ליזמהמעביד דרש 

  7,580×  ) שיעור הריבית שדרש המעביד 2.4% × 31 / 365+ שיעור עלית המדד  0.3% ( = 38.19

  מינימום 40.17 -חוייב 38.19= ₪  1.98  ההפרש בין השיעור הנדרש לדרישה בפועל:

  תקופת הזקיפה.גין ב ₪ 2חויב בשווי ריבית בסך ת ליז ,מעוגלבחישוב לפיכך, 

  .גתשובה   
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על  העדיין למעביד הליז לא הודיע .חיפהל )שנים 5שם גרה נהריה (ליז עברה דירה מ 15/4/2012-ב  .8שאלה מספר 
  .8/5/2012-ממעבידה ב , צפויה ליז לקבל)4/2012שכר (שינוי כתובתה. את משכורתה הקרובה 

(בחר/י את חייבת ליז להודיע על השינוי למעבידה?  , על פי התקנות הרלוונטיות,מתי
  )הבאיםהמשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 .1/5/2012- לא יאוחר מה  .א  

 .15/4/2012-הימים מ שלושיםתוך   .ב

 .8/5/2012- לא יאוחר מה  .ג

  .15/4/2012-התוך שבוע ימים מ  .ד

  פתרון  

 -  )תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים  ם רלוונטייםסעיפי
  (ד).2תק' 

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס (ד) ל2לפי תקנה   הסבר הפתרון
חייב העובד  ),101חל שינוי באחד הפרטים המפורטים בכרטיס העובד (טופס "  -) מעסיקים

  י ".להודיע על כך למעבידו תוך שבוע ימים מתאריך השינו

  .דתשובה   
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  :הבאים, הורכב מהתשלומים )המקבל ממעבידו "משכורת חודש"( 25פז, רווק בן של  9/2012תלוש   .9שאלה מספר 

  ₪  41,260  -  . שכר משולב1
  ₪  1,007  -  עה לעבודה וממנהִהְׁשַּתְּתפּות מעביד בהוצאות נסי. 2

ולא מסר למעביד אישור תיאום מס מפקיד שומה, כמה מס  101לא מילא טופס  פזאם 
  ?)סכום מעוגל( 9/2012בתלוש  והכנסה יש ְלַנּכוֹת ממנ

 ₪  19,804  .א  

 ₪  21,979  .ב

 ₪   20,288  .ג

  ₪   11,232  .ד

  פתרון  

  ה)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבוד  סעיפים רלוונטיים

  , הנחיות מס הכנסה101טופס 

"מעביד המשלם לעובד  -) עבודה ומשכר ממשכורת(א) לתקנות מס הכנסה (ניכוי 5לפי תקנה   הסבר הפתרון
או משכורת , 101משכורת חלקית, או משכורת ְּבַעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס 

בפרטים על הכנסות  או שלא מילא את הסעיף העוסק 101כאשר העובד לא מילא טופס 
  ".ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור ַהְּמַרִּביאחרות, 

  לתקנות האמורות:  1לפי תקנה 

  - "משכורת"  

הכנסת עבודה, לרבות שווי של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, כנקבע בתקנות   )1(  
 , ולרבות תשלומים מקופת גמל בעד1987-מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז

דמי חופשה, דמי מחלה או דמי חגים ולרבות תשלומים מקרן השתלמות למעט 
תשלומים כאמור שחלות עליהם הוראות תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו 

או תשלומים בעד שבתון וכן כל הכנסה שנקבע  2002-מקרן השתלמות), התשס"ג
  לגביה שדינה כדין הכנסת עבודה;

  )2(  ...  
  

  -  9/2012-ב פזו של "משכורת" ברוט

  שכר משולב 41,260 + השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ₪1,007 =  42,267

  267,42×  %48=  ₪ 288,20        - )סכום מעוגל( 20129/-ב המס ַהְּמַרִּבי ְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות

  .גתשובה   
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ִקְצָּבה  לקבל התחילה 1/3/2012-ב. 29/2/2012-פרשה מעבודתה ב, 3/2/1946 תיליד ,ליז  .10שאלה מספר 
ז לא לישַין ּוְיצ , ֲאֶׁשר ָעַר ֲעבּוָרּה ַמֲעִביָדּה ְלֶׁשָעַבר.רן פנסיהמק₪  7,773.08בסך של  חודשית

  ".ֶּכֶרתּומכמו כן, לא קיבלה "קצבה  ה.שנות עבודת בגיןכל מענקי פרישה  הקיבל

  ? 2012ז בשנת לישל  ת במסהחייבהקצבה מהי 

 ₪   49,066  .א  

 ₪   22,858  .ב

 ₪   42,104  .ג

  ₪  50,525  .ד

  פתרון  

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

  3ס'  -חוק גיל פרישה 

  א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

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

   :א(ז) לפקודה9ְלִפי 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; 8,190 -קצבה המזכה" "תקרת ה

  א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס' 

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

  (נמחקה);  )1(

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(9ורטים בסעיף החוקים המפ

  לפקודה: 1ְלִפי ס' 

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

  לחוק גיל פרישה: 3ְלִפי ס' 

הגיל שבהגיעו אליו זכאי אדם לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל, בהתקיים התנאים   .3  "   
לגבר,  67הקבועים לכך על פי דין או הסכם, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, הוא גיל 

  " ).גיל הפרישה - (בחוק זה  לאישה 62גיל  - ובכפוף להוראות פרק ד' 

  ] לחוק גיל פרישה.פרק ד' לא חלות עליו הוראות , ואילך 1955בשנת  הז לא נולדליש מאחר [

לגיל הפרישה, כמשמעותו  הא הגיעישנה. לפיכך, ה 66 , מלאו3/2/1946 תא ילידי, שהליזל
  בחוק גיל פרישה.

  ליז מקבלתסך כל הקצבאות ש 7,773.08 - מוכרתקיצבה  ₪0 =  7,773.08       ז:ליהקצבה המזכה של 

  תקרת הקצבה המזכה 8,190 × 43.5% ₪ = 3,562.65                :ליזהפטור על הקצבה המזכה של 

  הפטור 3,562.65=>  המזכה של ליזהקצבה  7,773.08

  :ליזהקצבה החייבת במס של 

  קצבה מזכה 7,773.08 - על הקצבה המזכה פטורה 3,562.65 = ₪ 4,210.43

  : 2012צבה החייבת במס של ליז בשנת הקי

  קצבה חייבת במס 4,210.43×  חודשי קצבה בשנת המס 10=  42,104.30    =   (סכום מעוגל)  ₪ 442,10

  .גתשובה   
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 מס תאום אישור מסרה למעבידה 9/2012-ב .1/7/2010-, עלתה לישראל ב26בת רווקה ליז,   .11שאלה מספר 
ֵמֵעֶבר . 14%יש ְלַנּכֹות מס בשיעור ₪  110,900 של שנתי שכר עדהאישור,  לפי שומה. מפקיד

  .מס בשיעור ַהְּמַרִּבילנכות יש  לסכום זה

המצטבר  המס₪.  99,280 היה, 8/2012תלוש ) כולל( עדמעבידה,  אצל, ליז לשכרה המצטבר ש
  ₪. 6,042 -ִּנָּכה משכרה באותה תקופה המעביד ש

), כמה מס הכנסה על "ברוטו למס"₪ ( 12,410מעבידה, עמד על אצל של ליז,  9/2012אם שכר 
  ?המס תאום ְלאוֹר ,המעביד לנכות בחודש זה

 ₪  5,957  .א  

 ₪  8,842  .ב

 ₪  672  .ג

  ₪  9,863  .ד

  פתרון  

  99,280+  ₪12,410 =  111,690  :9/2012עד  1/2012 -שכר מצטבר של ליז מ  הסבר הפתרון

  לפי אישור תיאום המס: 9/2012מס מצטבר שיש לנכות עד 

  110,900×  14%) +  111,690 - 110,900× (  שיעור המס המרבי 48%=  15,905.20 
  

    אישור תיאום המס: לפי 9/2012מס שעל המעביד לנכות בתלוש 

  9/2012מס מצטבר שיש לנכות עד  15,905.20 -  8/2012מס שנוכה עד  6,042=  ₪ 9,863.20

  .דתשובה   
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  :ְּכִדְלַהָּלןהיתה  2012הכנסתה בשנת . השנ 22זה  ַאְבָׁשלֹום בישוב ֶקַבע תושבתהיא  ליז  .12שאלה מספר 

  ₪    139,620   -  . משכורת1
  ₪   71,700   -  לפקודה) א7(9 ס' לפי ממס פטור פרישה מענק. 2
  ₪   36,480   -  הכנסה במס חייב פרישה מענק. 3

  ? 2012בשנת  ליזמהו סך זיכוי תושב הישוב לו זכאית 

 ₪  35,220  .א  

 ₪  42,264  .ב

 ₪  27,924  .ג

  ₪  46,680  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  .2012בכל שנת המס  אבשלוםתושבת בישוב תה הי ליז  הסבר הפתרון

על הכנסה חייבת  20%הנחה של  ַמְקָנה ,2012, בשנת המס אבשלוםתושבות קבע בישוב 
  .לשנה₪  233,400מיגיעה אישית עד לתקרה של 

  - 2012מיגיעה אישית בשנת  ליזשל החייבת הכנסתה 

  משכורת 139,620+  מענק פרישה חייב במס הכנסה 36,480=  ₪ 176,100

  :"ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב"זיכוי 

   Min)  ה חייבת מיגיעה אישיתהכנס 100,176;  תקרה 400,233× (  שיעור ההנחה %20=  ₪ 220,35

  .אתשובה   
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היה  2012החודשי ברוטו בחודשים ינואר ופברואר  השכר. 20/5/91ליז, נשואה + בן יליד   .13שאלה מספר 
  ברוטו בחודש.₪  8,322) והועמד על ₪ 678- בשכרה ( הּוְפַחת 3/2012- כל חודש. ָהֵחל בב₪  9,000

מס הכנסה יגבה  ), כמה1/1/2012מתחילת השנה ( על בסיס מצטבראם המס מחושב 
  ? 3/2012) בתלוש או כמה מס יוחזר להמשכרה של ליז (

 ₪   366  .א  

 ₪   429  .ב

 ₪   349  .ג

 )החזר מס₪  (  -120  .ד

  
  פתרון  

  .121א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   לוונטייםסעיפים ר

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

  :2012זיכויים להם זכאית ליז בשנת   הסבר הפתרון

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.50  אשה

  נ"ז   0.25  נסיעות

   ₪ 25591.=  215× נ"ז    75.2  סה"כ נקודות זיכוי
שנה. ליז אינה זכאית לנקודות זיכוי בעדו לפי ס'  21מלאו לו  2012. בשנת המס 20/5/1991[ בנה של ליז הוא יליד 

  (ג). ]66

  

  9,000+  9,000+  8,322=   26,322   החודשים: 3-שכר מצטבר ב

  26,322/  3=   8,774   החודשים: 3-השכר החודשי הממוצע ב

  דשי הממוצע:מס "ברוטו" המוטל על השכר החו

1,020.36  = ₪14%  × )5,200  - 8,774 (  +10%  ×5,200  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

429.11  ) = ₪0  ;591.25  - 1,020.36  (max 

  : 2012מס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר 

1,060.40  = ₪21%  × )8,880  - 9,000 + ( 14%  ×3,680  +10%  ×5,200  

  : 2012מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר 

469.15  ) = ₪0  ;591.25  - 1,060.40  (max 

    מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם:  

  ) 429.11 × חודשים 3(  -) 469.15 × חודשים 2=(  ₪ 349.03

  ₪ 349  ): מעוגל( 3/2012-כרה של ליז בהמס שיגבה מש

  תשובה ג.  
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 2012שנת המס 

 

  

  :הבאים, הורכב מהתשלומים 22רווקה בת , של ליז 1/2012שכר   .14שאלה מספר 

  ₪  5,908  -  יסוד. שכר 1
  ₪  86  -  . שווי רט"ן2
  ₪  236  -  ִהְׁשַּתְּתפּות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. 3

("נטו לתשלום") בגין חודש זה, אחרי ניכוי מס הכנסה?  ליז" שישולם למהו שכר ה"נטו
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(

 ₪   6,157  .א  

 ₪  6,071  .ב

 ₪  5,566  .ג

  ₪   6,104  .ד

  פתרון  

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

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

  נקודות זיכוי:  הסבר הפתרון

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נ.ז. נסיעות

  0.50  נ.ז. אשה

  ₪ ₪591.25 =  215×   2.75  סה"כ נקודות זיכוי

  שכר רגיל 5,908+ שווי רט"ן  86+  נסיעות  236 ₪ = 6,230            למס" של ליז: ְּברּוטוֹ שכר "

  חישוב המס:

664.20 ₪ = 14%  ) ×5,200  - 6,230 ( + 10%  ×5,200  

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  664.20 -  נקודות הזיכוי  ₪591.25 =  72.95=      סכום מעוגל₪  73

  תשלומים ללא זקיפות שווי:

  שכר רגיל 5,908+  נסיעות  236= ₪  6,144

  ):סכום מעוגל(שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה 

  תשלומים ללא זקיפות שווי  144,6 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 73=  ₪ 071,6

  .בתשובה   
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 2012שנת המס 

 

  

נמל ימים ב 10לעבוד  ומעביד ואותָׁשַלח  8/2012-ב. ָקבּועַ  ֶפןוֹ ְּבא נמל חיפהועובד ב בחיפה גר פז  .15שאלה מספר 
ֶהְכֵרִחִּיים  ) וכל ימי השהייה בה היומחיפהק"מ  136ת (המרוחק לאשדוד הנסיעה. אשדוד

לילות)  9( באשדוד הוצאות לינה במלון פזהמעביד שילם בעד . מעבידשל ה תולייצור הכנס
, מוצגים בשאלה זו כל הסכומים בערכי דולר, כשהם ַהַּפְׁשטּות ְלַמַען. [ לכל לינה יםדולר 168בסך של 

  ] .פורסם לאחרונה לפני מועד הלינהלפי השער היציג כפי ש יםמחושב

ערכים תרגום לב( אשדוד, לצורך חישוב מס, בשל הנסיעה לפזשל  ומהו הסכום שיזקף לשכר
  ] למען הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי על פי התקנות[  ?)דולריים

 $  378  .א  

 $  84  .ב

 $  0  .ג

  $   504  .ד

  פתרון  

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

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

  , מהווים הכנסה מעבודה."ו שניתנו לאחר לטובתובעקיפין א

  - לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה (החבק) 

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

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

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 

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

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

הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על   (א) 
של  )(ב) כשהוא מחושב בשקלים חדשים לפי השער היציג1)(ב)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות שהוציא נישום ללינה במקום 
קילומטרים ממקום מגוריו או ממקום עיסוקו העיקרי, לא יותרו בניכוי,  100- המרוחק פחות מ

  זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום;

), יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה 3קה ((ב)   על אף האמור בפס
  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)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

  כל הוצאות הלינה המוכרות;  - דולר  112-)   לגבי לינה שעלותה נמוכה מ1(

 112-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% -דולר  112-)   לגבי לינה שעלותה גבוהה מ2(
  דולר ללינה;

דולר ללינה,  255, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה    -הוצאות לינה מוכרות" "
  .ביניהם הנמוך

מהוצאות  75%יותרו לניכוי . לפיכך, דולר 112-מהלינות היתה גבוהה  9-מ עלותה של כל אחת
  .דולר ללינה 112- הלינה המוכרות, אך לא פחות מ

  min  ;112 [ $max $ התקרה ) 255;  $ ההוצאה בפועל 168× (  %75× [ לינות  $9 =  134,1

  $ 168×  $9 =  1,512  :  הלינות 9המעביד בעד ששילם סה"כ הסכום 

  $ 1,134  הלינות:   9סה"כ הסכום שיותר לניכוי בעד 

   :פזשל  ו, אותן יש לזקוף לשכרהוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי

378 $  )  =134,1  $ - 512,1 $ (  

  .אתשובה   
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  .16שאלה מספר 

  

עמלות  המעביד הל משלם, יסוד שלהה שכר על נוסף. )ברוטו( ₪ 17,600 - ליז של יסוד שכר
  חודש. בכל נטו₪  5,988 של בסךקבועות  מכירה

התעלמו מדמי ביטוח ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2012- לצורך חישוב מס ב ליז של המהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  26,154  .א  

  ₪   25,617  .ב
 ₪   26,537  .ג

  ₪   26,350  .ד

  פתרון    

  . 121 א,36 ,36, 34 ס' -כנסה פקודת מס ה  סעיפים רלוונטיים

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

  ₪ 600,17   ליז של היסוד שכר  הסבר הפתרון

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נ.ז. נסיעות

  50.0  אשה

  ₪ ₪591.25 =  215×   2.75  סה"כ נקודות זיכוי

. )21%מדרגת מס ( ₪ 2,200.70בחודש הוא ₪  14,430משכורת של  ְּבִגיןת המס, המס לפי טבלאו
  .הקבועות עמלות המכירהתשלום כלומר, ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .30%במדרגת מס שולי  ליז תנמצא 17,600בשכר 

   17,600+  5,988) /  1 - 30%= (  26,154.29<  30%"גבול" מדרגת המס  21,780

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 780,21 -  600,17 ( = ₪ 4,180, נותר "ברוטו" בסך %30במדרגת מס 

  ₪. 1,254  -  30%ומס בשיעור ₪,  2,926 - "נטו"  70%- מתפצלים ל₪  4,180

   5,988 - ₪2,926 =  3,062יתרה שנותרה לגילום:  

  .33% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  3,062) /  1 -  %33= (    ₪ 4,570.15  ם היתרה:   גילו

  4,180.00+  4,570.15=   ₪  8,750.15  כשהוא מגולם:₪  5,988הסכום   

   17,600+  8,750.15=  26,350.15>  33%"גבול" מדרגת המס  41,830

     ₪ 26,350  :   )מעוגל(  2012/1-  לצורך חישוב מס ב ליז של השכר

  .דתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

  :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכב, פועלת היצורשל ליז,  1/2012שכר 

  ₪     12,324  ........................ שעות רגילות  .1
  ₪   2,037  ........................  כר פרמיותש  .2
  ₪   3,160  ..........................  דמי חופשה  .3
  ₪   1,185  ................. שעות נוספותשכר   .4
 ₪   260  ...  )חופשי חודשינסיעות ( ַּבתּוְקצ  .5

למען הסר  לקרן השתלמות [₪  1,197.60המעביד ֲעבּור ליז  ִהְפִריׁש₪,  15,968שכר בסך  בגין
  ].לאותה קופה  כדין האת חלק הפרישה ספק, ליז

  מס")?("שכר ברוטו ל 1/2012- לצורך חישוב מס ב ליזשל  המהו שכר

 ₪   18,966.00  .א  

 ₪   19,002.30  .ב

 ₪   19,239.30  .ג

  ₪    18,985.20  .ד

  פתרון    

  (ה)3ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

   -(ה) לפקודה 3לפי ס'   הסבר הפתרון

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

בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו,  - שאין הסכם קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי  8.4%-הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ

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

 - יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 

למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר  - ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה  -" משכורת קובעת"
אך לא יותר מכפל הסכום  -ֶׁשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים שעות נוספות ותשלומים ּבְ 

המהווה תקרה ְלִעְנַין תשלום תוספת היוקר ְּכִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם ֵּבין לשכת 
  " התיאום של הארגונים הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

"משכורת קובעת" כוללת את  -") הכנסהחבק מס לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה ("
: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת הבאיםהמרכיבים 

הנכללת כמרכיב לפנסיה לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות 
ון החזר נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כג

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

 שכר שעות נוספות ,ליז אין לכלול שכר פרמיות הקובעת לקה"ל של הלפיכך, במשכורת
  ₪. 15,712ל . כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל עוקצובת נסיעות

  

  של ליז: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ;  שעות רגילות 12,324+  דמי חופשה ₪3,160 = [ (  15,484

  משכורת קובעת 15,484×  ₪7.5% =  1,161.30    של ליז: מהמשכורת הקובעת 7.5%

  1,197.60 -  1,161.30= ₪  36.30     לגבולות שבחוק:   ֵמַעלהסכום ששילם המעביד לקה"ל 

  :  1/2012- לצורך חישוב מס ב ליזשל  השכר

  12,324+  2,037+  3,160+  1,185+  260+ שווי קה"ל  36.30=  ₪ 19,002.30

  .בתשובה   
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הפיצויים משאיר את כספי מרכיב י הוא פז לפקיד השומה כהודיע א',  עם פרישתו ממעביד  .18שאלה מספר 
פקיד השומה אישר את בקופת הגמל לקיצבה שעל שמו, והוא בוחר ב"רצף זכויות פיצויים" (

המשלם בעדו , אחרהחל בעבודה אצל מעביד ). בתוך חודש מפרישתו ממעביד א' הרצף
  .קופת גמלאותה ב )למרכיב הפיצויים(תשלומים לפיצויים 

(בחר/י את המשפט  ויות הפיצויים?בתוך כמה זמן רשאי פז לחזור בו מבחירתו ברצף זכ
  )הבאיםהנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 .מפרישתו ממעביד א'ימים  90תוך   .א  

 .מפרישתו ממעביד א'תוך שנתיים   .ב

  .מפרישתו ממעביד א'תוך שישה חודשים   .ג

  .מפרישתו ממעביד א'תוך שנה אחת   .ד

  פתרון  

  א).7(9ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

עובד שבחר בהחלת הוראות פרט זה רשאי לחזור בו " - לפקודה  )(ד)4א)(א)(7(9לפי ס'   פתרוןהסבר ה
  ... "תוך שנתייםמבחירתו 

  .בתשובה   
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  .19שאלה מספר 

  

. משכורתו 31/5/2012-ב ַּטרּוֶׁשּפשנים, במשרה מלאה, עד  4.5מעבידו היחיד  פז עבד אצל
  :ְלַהָּלן "המשכורת האחרונה" לפני הפרישה), כמפורט ּבֹותְלַר ( ְקבּוָעההחודשית 

  ₪     7,580 -  יסוד משכורת.  1
  ₪   732 -  שעות נוספות . 2

   ₪. 54,149 -פז קיבל ממעבידו שהפרישה מענק סך 

ככל שהדבר דרוש,  - ? א) לפקודה7(9פרישה זה, לפי ס' מס של מענק ב החייבמהו החלק 
והפטור , אוֹטוָֹמִטית ֶׁשְּבַסְמכּותוֹ ְלַהֲעִניק קש הגדלת פטורישומה ובהלפקיד  שפז פנה ַהִּניחּו
   .בהתאם הּוְגָדל

 ₪   2,984  .א  

 ₪   0  .ב

  ₪   374  .ג
 ₪   16,745  .ד

  
  פתרון    

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

  א)(א) לפקודה:7(9לפי ס'   הסבר הפתרון

השווה למשכורת של חודש לכל שנת  עד סכום - מענק הון שנתקבל עקב פרישה   )1(  "
עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי 
המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה 

  השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה;

לכל שנת ₪  11,950בשום 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" - לפי הנחיות מס הכנסה 
 עבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד.

עשר החודשים שקדמו -א השכר הממוצע של שנים״משכורת חודש״ אצל עובד יומי הי
(כמשמעותו בתקנות פיצויי  להיות גבוה מ״שכר עבודה״ לפיטורים. סכום המשכורת יכול

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

  7,580+  ₪732 =  8,312  של חודש, לפי משכורת אחרונה: משכורת 

  ת המנהל:הגדלת הפטור שבסמכו ללאשל פז, ָּפטּור ַמֲעָנק 

   min  [min)  תקרה 950,11; 8,312× (  שנות עבודה 54.;  מענק בפועל ₪54,149 = [  404,37
  

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

  .פטור הנקובה בסעיףמתקרת ה
  

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כוללשל פז, ָּפטּור ַמֲעָנק 

   min  [min)  תקרה 950,11; 8,312×  %150 ( × עבודהנות ש 4.5;  מענק בפועל ₪54,149 = [  775,53
  

  מענק 54,149 -פטור 775,53=  ₪ 374    החלק החייב במס של המענק, לאחר הגדלת הפטור:

  .גתשובה   
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שנים, במשרה  7היחיד  האצל מעביד העבד, 17עד  8 ְּבֵניילדים  6, נשואה + 42-ה תב ,ליז  .20שאלה מספר 
למען הסר [  בחודש.₪  12,157 -החודשית ְקבּוָעה  ה. משכורת31/5/2012-ב מלאה, עד ֶׁשּפּוְּטָרה

   .] 5/2012לחודש  הספק, זו היתה גם משכורת החודש ששולמה ל

  :הבאים, חושבו הסכומים 5/2012תשלום שכר  מֹוֵעדשמולא ּבְ  161- בטופס ה

  ₪  83,650 -  לפקודה) א7(9 ס' לפי ממס פטור פרישה מענק. 1

  ₪  9,000 -  הכנסה במס חייב פרישה מענק. 2

    ?ליז, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של לפי התקנותאם חישוב המס נעשה 

 ₪   1,293  .א  

 ₪   0  .ב

 ₪   1,033  .ג

  ₪    561  .ד

  פתרון  

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

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

  לא נלקח בחשבון בחישוב המס.₪)  83,650( ) לפקודהא7(9ר ממס ְלִפי ס' ּוָּפטהַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעַנק   הסבר הפתרון
  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

עביד המשלם "מ -...)תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) ל1(א)(7ְלִפי תקנה 
דה, ינכה בעת א) לפקו7(9לעובד למעט עובד יומי, מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינֹו פטור ממס ְלִפי סעיף 

היה משכורת בלתי קבועה, ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה  ּוהתשלום מהחלק שאינו פטור, מס ְּכִאיּל
  ..."לעובד

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

מעביד המשלם " -...) תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל4ְלִפי תקנה 
; 12-תי קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל בלעובד משכורת בל

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

  ..."קבועה מהמשכורת הבלתי

  החישוב:

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

  75.8×  215=  ₪ 1,881.25  -סכום נקודות הזיכוי   

  .₪ 12,157 -  5/2012, לחודש ליזמשכורת החודש ששולמה ל

  9,000/  ₪12 =  750  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 12,157+  750 ₪ = 12,907       מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-משכורת החודש + החלק ה

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

1,880.87 ₪ = 21%  ) ×8,880  - 12,907 + ( 14%  ×3,680 + 10%  ×5,200  

 max)  0; 880.87,1 - 881.25,1= (  ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

מהמשכורת הבלתי קבועה  12- מאחר שהמס שיש לנכות ממשכורת החודש בתוספת החלק ה
  .0, מובן שגם המס שיש לנכות ממשכורת החודש הוא 0הוא 

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

1,723.37 ₪ = 21%  ) ×8,880 - 12,157 + ( 14%  ×3,680 + 10%  ×5,200  

 max)  0; 1,723.37 -  1,881.25= (  ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  0 - ₪0 =  0  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  0×  12=  ₪ 0  קבועה"):

  .בתשובה   
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  .21שאלה מספר 

  

 .)אין רכב צמוד פזל(בכל חודש  ₪ 35,600 - קבוע  ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מס ("ְּברּוטֹו ְלַמס") של פז שכרו
תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבבחודש ַעל ֶחְׁשּבֹון ₪  2,314עבורו לקופת גמל לקיצבה  ַמְפִריׁש מעבידו

מפקיד גם הוא את חלקו, כדין, לאותה  פזק, למען הסר ספבחודש [₪  534בדן כושר עבודה ואביטוח ול
  ].קופת גמל

לקופת גמל לקצבה  המעבידהפרשות  בגין 9/2012בתלוש  פזמהו השווי שיש ִלְזקוֹף ל
  ולביטוח אובדן כושר עבודה (סכום מעוגל)?

 ₪   0  .א  

 ₪   272  .ב

 ₪   178  .ג

  ₪   262  .ד

  פתרון  

  ס הכנסה) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מ14(32סעיף   סעיפים רלוונטיים

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

  :2012בשנת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין   הסבר הפתרון

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל .1

  ₪. 35,600  ללא שווי השימוש ברכב: פזשל  הכנסת עבודה

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  35,600 ; 34,476 ( × 7.5% = ₪ 2,585.70 <₪  2,314

 max)  0;  2,314 -  2,585.70= ( ֵאין שווי קיצבה: 

  ת מעביד לביטוח אובדן כושר עבודה:חישוב הזקיפה ְּבִגין הפרש .2

  תקרה ראשונה:

    : משכורתו של העובדה) מתוך ת המעביד למרכיב התגמולים (קיצבשיעור הפרש

6.50%  =35,600  /2,314  

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

%1.00  ) =0  ;%6.50 - %07.5  (max  

  ונבחר את הקטן ִמֵּבין השניים: 3.5%-נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%01.0  ) =%1.00 ;%03.5  (min  

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

  %1.00×  35,600=   ₪ 356.00  :1תקרה 

   תקרה שניה:  

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

  min)  35,600;  34,476× (  %3.5=  ₪ 1,206.66  :2תקרה 

   תקרה שלישית: 

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

271.70  = ₪2,314 - %7.5  ) ×34,476  ;35,600  (min 

   max)  271.70;  0= (  ₪ 271.70  :3תקרה 

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

  min)  356.00;  1,206.66;  70271.₪ = (  271.70  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:

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

  max)  534.00 - תקרת ההוצאה 271.70;  ₪0 = (  0262.3=  )סכום מעוגל₪ ( 262       שווי א.כ.ע.:

  .דתשובה   
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 13.33% קופת גמל לקיצבהל ֲעבּוָרה ַמְפִריׁש היחיד המעביד. ₪ 9,450 - 1/2012- ב ליזשל  השכר  .22שאלה מספר 
. המשכר %6.5 של שיעור קופה באותה העובדֵלי ּוְלַמְרִּכיב ַּתְגמ מתמשל ליז. חודש בכל המשכר

  ].גמל לקופות ליז של היחידה ההפרשת זו, ספק הסר למען[

 התשלומי בשל, 01/2012בתלוש  ליזקבל תשא' לפקודה) 45ס'  לפיוי ממס (מהו הזיכ
  ?קופת הגמלב העובדֵלי ּוְלַמְרִּכיב ַּתְגמ

 ₪   214.99  .א  

 ₪   165.38  .ב

 ₪   193.38  .ג

  ₪   208.25  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  9,450×  ₪6.5% =  614.25  -הפרשת עובד לקופת גמל לקיצבה (קרן הפנסיה)   הסבר הפתרון

    - 1/2012- ב ליזהמזכה של  התהכנס

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 500,8; הכנסה בפועל ₪9,450 = {  500,8

  min) }  500,8×  %7 = 595.00; (  הפרשה בפועל 614.25= {   ₪  595.00  - מגבלת עמית שכיר 

  595.00×  %35=        ₪ 208.25  -א 45לפי ס'  זיכוי

  .דתשובה   
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 ַהְמָחָאהשלח  10/7/2012- . ב)ב' יום( 9/7/2012-של עובדיו שילם פז ב 6/2012 את משכורת  .23פר שאלה מס
) ֵּפָרעֹון- ָּבַרתהיום בו תהיה בה ( ַהָּנקּובשל העובדים, שהתאריך  קופת הגמל) לָּדחּוישיק ( ְמעּוֶּתֶדת

 ופת הגמל. פז קיבל אישור מק6/2012 בעד משכורת קופהל, ובה נכללו התשלומים 18/7/2012
  .12/7/2012-בֵאֶליָה ִהִּגיָעה שההמחאה 

כללים לאשור (תקנות מס הכנסה , כאמור בַמןַּבזְ  ופת הגמלהאם פז שילם את התשלומים לק
  )הבאים)? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים קופות גמל ולניהול

  .6/2012ימים מתום חודש  15ך קיבלה את ההמחאה בתו קופת הגמלכן.   .א  

  .6/2012ימים מתום חודש  15ההמחאה בתוך את ַע וֹ ִלְפרלא יכולה  קופת הגמללא.   .ב

 .9/7/2012-ימי עסקים מה 7את ההמחאה בתוך ַע וֹ ִלְפריכולה  קופת הגמלכן.   .ג

  .9/7/2012-ימי עסקים מה 7את ההמחאה בתוך ַע וֹ ִלְפרלא יכולה  קופת הגמללא.   .ד

  פתרון  

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

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

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

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

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

  .9/7/2012-של עובדיו שילם פז ב 6/2012 את משכורת

  . שלעיל 20עדים הנקובים בתקנה הם המועד המוקדם מבין המו 7/2011מתום חודש  15

עד  במזומן ישולמוייחשבו כמשולמים בזמן, אם  קופת הגמלכלומר, תשלומיו של פז ל
15/7/2012.  

ִהִּגיָעה הקופה גם אישרה שההמחאה . 10/7/2012-אמנם, את ההמחאה לקופת הגמל פז שלח ב
. כלומר, ההמחאה אינה 18/7/2012בהמחאה היה  ַהָּנקּובהתאריך . ברם, 12/7/2012-בֵאֶליָה 

   זה., אלא מתאריך ְלִקיּבּול ִניֶּתֶנתולא  ֵּפָרעֹוןָּבַרת 

. לפיכך, פז לא 6/2012ימים מתום חודש  15קופת הגמל לא יכולה לפרוע את ההמחאה בתוך 
  שילם את התשלומים בזמן.

  .בתשובה   
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ַהִּמְסָעדֹות ָהֶאְתִנּיֹות ְּבָעָנף  ַּכִּדיןת "), מועסקַזַּכאי חּוץ ַׁשבּתוֹ (" ה מסיןזר ת, עובדליז  .24שאלה מספר 
  שעות בחודש). 180 תעובד ליז( בכל חודש ₪ 12,360 - קבוע  ה. שכר)האסיאתיות(

  ? ליזשל  המהו סכום "היטל העסקת עובד זר" שיש לשלם בכל חודש ְּבִגין שכר

 ₪   1,854  .א  

  ₪   1,236  .ב
 ₪   0  .ג

  ₪  2,472  .ד

  פתרון  

חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות   סעיפים רלוונטיים
  . 45, ס' 44ס'  -) 2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

  (הגדרות). 1ס'  -פקודת מס הכנסה 

  היטל על העסקת עובדים זרים. -טבלאות מס הכנסה 

כנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות התו(א) לחוק 44ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
  -  )2004- ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  - "עובד זר" 
  , למעט כל אחד מאלה:1991- התשנ"א

רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים  עובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר  )1(  
  , חל עליו;1994- והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה

עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך   )2(  
  כלל ְּבתֹום יום העבודה, למקום מגוריו באותה מדינה;

  טיפול סיעודי; עובד זר המועסק כדין במתן  )3(  

  א לפקודת מס הכנסה;75עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף   )4(  

עובד זר שמשולמת לו, ַּבֲעבּור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע   )5(  
 -שעות בחודש  180- , ולגבי עובד זר המועסק פחות ממזהבמשק, או הכנסה בסכום הגבוה 

ומוכפל  180-שווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק בהכנסה בסכום ה
  בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה ִמֶּזה;

, או עבירות נלוות, 1977- א לחוק העונשין, התשל"ז203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעיף   )6(  
  והעובד, במשך שהותו במקלט האמור. יפו,- אביב- השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל

עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין   )7(  
הסכם חופשת  -מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה 

  עבודה), והוא מועסק בהתאם לתנאים שבהסכם:
  לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;הגעתו של העובד   (א)
  חודשים; 12התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על   (ב) 
  התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;  (ג)
  העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;  (ד)
  בדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.מספר העו  (ה)

(ב) לחוק האמור, לכל מונח בפרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, ֶאָּלא ִאם 44לפי ס' 
  ֵּכן נאמר במפורש אחרת.

השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך  - "השכר הממוצע במשק" לפקודת מס הכנסה,  1לפי ס' 
(ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], כפי שמפרסם המוסד לביטוח 2י ביטוח לפי סעיף גמלאות ודמ

  בחודש.₪  8,619 - 2012.   השכר הממוצע האמור, נכון לשנת המס לאומי

מסך כל ההכנסה של עובד זר  20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של "  - אמור ה(א) לחוק 45 ְִפי ס' ל
היטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר ה - ששילם בשנת המס (בפרק זה 

ובענף המסעדות האתניות, , 10% - בענפים אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות 
        ".%15 - בענף התעשייה או בענף הבניין 

  .שקמפעמיים השכר הממוצע במנמוך משולמת, ַּבֲעבּור חודש עבודה, הכנסה בסכום  ליזל
             12,360  ₪> 17,238  = ₪2  ×8,619 ₪  

  -סכום "היטל העסקת עובד זר" שיש לשלם בכל חודש ְּבִגין שכרה של ליז לפיכך, 
  12,360×  המסעדות האתניותשיעור ההיטל בענף  %15=  ₪ 1,854

  .אתשובה   
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התחיל המעביד לבצע  1/7/2012-. ב1/1/2012-יחיד בליז התחילה לעבוד אצל מעבידה ה  .25שאלה מספר 
, צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובהכמתחייב במקיפה, הפרשות עבורה לקרן פנסיה 

  ליז התפטרה מעבודתה. 27/9/2012-שהוראותיו חלות על הצדדים.  ב

  עביר לליז את הבעלות על קרן הפנסיה כולל כל מרכיביה.מעם התפטרותה, המעביד 

(בחר/י בשל פרישתה זו של ליז?  161ַּבְּנִסיּבוֹת שתוארו לעיל, על המעביד למלא טופס  האם,
  )הבאיםאת המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 מקרן הפנסיה. פעמיים- סכומים חדליז תמשוך בעתיד  ֵּכן ִאם ֶאָּלא ,לא  .א  

 , מאחר שהמעביד לא שילם לליז מענק פרישה.לא  .ב

 זו, לליז יש זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתה., מאחר שעם פרישתה כן  .ג

  .במזומן , מאחר שעל פי צו ההרחבה האמור, ליז זכאית להשלמת פיצויי פיטוריםכן  .ד

  פתרון  

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

  הנחיות מס הכנסה.

ת מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום תקנול (ב)11לפי תקנה   הסבר הפתרון
שהוא  102מעביד ששילם מענק פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס  מס מעסיקים),

על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה  161מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים בטופס 
ל המענק כאמור ששולם מאת קופת גם פרטים ע 161(ב) יכלול טופס 7שולם כאמור בתקנה 

  .גמל

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס ) ל1((ב)7לפי תקנה 
מעביד שאינו קופת גמל המשלם מענק פרישה, כאשר משולם מענק עקב אותה פרישה " מעסיקים),

כאילו היה משכורת בלתי  גם מאת קופת גמל, ינכה ממלוא המענק שהוא משלם, בעת תשלומו, מס
  ".קבועה

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

 161בקרן הפנסיה נצברו בעד ליז זכויות למענק או קיצבה. לפיכך, על המעביד למלא טופס 
  .פרישתה זו בשל

  תשובה ג.  
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  דיני עבודה
  
  
  
  

 26-יצאה לבת בריאה ו ילדה 9/8/2011- . ב6/9/2007-ב אצל מעבידהליז התחילה לעבוד   .26שאלה מספר 
ליז  4/9/2012- ). בבתום חופשת הלידה( 7/2/2012-ליז חזרה לעבודה ב. שבועות חופשת לידה

, כשלעניין ְּבַיְלָּדָתּה לטפל מנת עלמעבודתה  להתפטרתוכל  אםהשואלת אתכם, חשבי השכר, 
  .ִּכְמפּוֶּטֶרתחוק פיצויי פיטורים היא תיחשב 

 4/9/2012-ב את התפטרותה האם, בנסיבות שלעיל, יראו לעניין חוק פיצויי פיטורים
  )הבאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ( ?כפיטורים

 ו תשעה חודשים מתום חופשת הלידה., מאחר שלא עברכן  .א  

 עשר חודשים מיום שילדה. משלושהעברו יותר לא כן, מאחר ש  .ב

 לא, מאחר שעברו יותר מתשעה חודשים מיום שילדה.  .ג

  .תום חופשת הלידהחודשים ממשישה לא, מאחר שעברו יותר   .ד

  פתרון    

  א).(7ס'  - חוק פיצויי פיטורים  סעיפים רלוונטיים

התפטרה עובדת, תוך תשעה חדשים מיום שילדה, על " -(א) לחוק פיצויי פיטורים 7 ס' ְלִפי  הסבר הפתרון
  ..  "יראו לענין חוק זה את התפטרותה כפיטורים. -מנת לטפל בילדה 

  חודשים. 13-חלפו מעט פחות מ 4/9/2012.  מיום שילדה ועד 9/8/2011-ליז ילדה ב

(א) 7איחרה את המועד הנקוב בס' , ליז מאחר שעברו יותר מתשעה חודשים מיום שילדה
  שלעיל.

  
 .גתשובה 
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של קצובה , לתקופת עבודה 8/7/2012-, התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש ב20/4/1995פז, יליד   .27שאלה מספר 
  שבועות. 6

לעובד" על הודעה " בתוך כמה זמן מהיום שהתחיל לעבוד אצלו, חייב המעביד למסור לפז
  )הבאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ( ?עבודתואי תנ

  ו.התחיל לעבוד אצלפז מהיום ש עבודה ימי משלושיםלא יאוחר   .א  

  ו.התחיל לעבוד אצלפז מהיום שימים  משלושיםלא יאוחר   .ב

 .בנסיבות שתוארו בשאלה תלא חלוודעה לעובד ה הוראות חוק  .ג

  חיל לעבוד אצלו.מהיום שפז הת משבעה ימיםלא יאוחר   .ד

  פתרון  

  .  1ס'  -  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  (א) (פירושים).1ס'  - חוק עבודת הנוער

  (א) לחוק עבודת הנוער:1לפי ס'   הסבר הפתרון

  -  בחוק זה  "

  שנה; 16מי שעדיין לא מלאו לו  -"ילד" פירושו   

  שנה; 18אך עדיין לא מלאו לו  16מי שמלאו לו  -"צעיר" פירושו   

  "  ילד או צעיר; -"נער" פירושו   

  כמשמעותו בחוק עבודת הנוער.פז הינו "נער", . לפיכך, 20/4/2012-שנה ב 17לפז מלאו 
  

 מעביד ימסור לעובד, לא יאוחר משלושים" -לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  1לפי סעיף 
, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנועריל לעבוד אצלו, ימים מהיום שהעובד התח

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

 אינה עולה על הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו" -לחוק  9לפי סעיף 
  ."אינה עולה על שבעה ימים -  אם היה העובד נער, ושלושים ימים

  

, לא וחייב למסור לו מעבידמאחר שפז הינו "נער", ותקופת עבודתו עלתה על שבעה ימים, 
  ו., "הודעה לעובד" על תנאי העסקתומהיום שהתחיל לעבוד אצלשבעה ימים יאוחר 

  תשובה ד.  
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) של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעדר מעבודתו ביום כמשמעותו בחוק הרלוונטיקרוב משפחה ( .28שאלה מספר 
  . נפגעי פעולות האיבהול ַהִּזָּכרֹון לחללי מערכות ישראל

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין היעדרות זו של עובד זה מעבודתו?  ִיְראּוכיצד 
  )הבאיםהמשפטים 

 .ּלּו ָעַבדיְּכִא שנעדר מעבודתו  יראו עובד זה  .א 

 העובד. ָּזֵקף על חשבון תקופת המחלה הצבורה שליִּת היעדרות זו   .ב

 ימי החופשה המגיעים לעובד.ָּזֵקף על חשבון יִּת היעדרות זו   .ג

  .דין היעדרות זו ְּכִדין חופשה ללא תשלום  .ד

  פתרון 

  א.4ס'  - חוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל סעיפים רלוונטיים

   :יום הזכרון לחללי מערכות ישראל לחוקא 4לפי ס'  הסבר הפתרון

קרוב משפחה של חלל מערכות ישראל, רשאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון; לענין   (א)  "  
  .יראו עובד שנעדר מעבודתו כאילו עבדזה 

  " ואחיות.הורים, הורי הורים, בן זוג, ילדים, אחים  -לענין סעיף זה, "קרוב משפחה"   (ב)    

  .אתשובה  
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רישום עצם לא מקפיד על  אףפז ( החופשות שהוא נותן לעובדיומועדי של  ִריּׁשּום ְמַנֵהלפז לא   .29שאלה מספר 
מספר ימי החופשה את שלהם בתלושי השכר  ְלָפֵרט ַמְקִּפיד. עם זאת, הוא )הנוכחות שלהם

  .דמי החופשה ששולמוואת  ימי החופשהיתרת את  ,שניתנו בתקופת התשלום

 לעניין פרק ב' התמ"ת שר ֶׁשִּמיָּנהמפקח עבודה בכיר רשאי לעיל, ֲארּו וֹ ֶׁשּת ַּבְּנִסיּבוֹת, האם
ניהול אי בשל כספי  ִעיּצּום פז על ְלַהִּטיל, )"הממונה"( להגברת האכיפה של דיני העבודהלחוק 

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין ? תלחוק חופשה שנתי 26פנקס חופשה לפי סעיף 
  )הבאיםהמשפטים 

עובד ויתר ה ּוְלִפיהָ  עובדיוהוראה בחוזה אישי בין פז לבין  ַקֶּייֶמתֶאָּלא ִאם ֵּכן , כן  .א  
 .חוק להגברת האכיפה של דיני העבודההלפי פז ְּכַלֵּפי  ויתיומראש על זכו

 םכמשמעות, מזמין שירות"ם" או "פז הוא "קבלן", "קבלן כוח אד ֶאָּלא ִאם ֵּכן, לא  .ב
 .ָהָאמּורבחוק 

מספר ימי החופשה שניתנו בתקופת  שפז פירט בתלושי השכר את, מאחר לא  .ג
 .דמי החופשה ששולמואת ימי החופשה ו ִיְתַרת את התשלום,

לכל  ְּבַיַחס ,רשמונ ֶׁשּבוֹ  ַאֵחר ָסִדיר ִריּׁשּוםאו כל  פנקס חופשה, מאחר שפז לא ניהל כן  .ד
  הרלוונטיות. קבעו בתקנותנהפרטים ש ,עובד

  פתרון  

  .26ס'  - חוק חופשה שנתית   סעיפים רלוונטיים

  .1תק'  - ) תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה

  ).1ס' ( -חלק א'  - , תוספת שניה 3ס'  - חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

  לחוק חופשה שנתית: 26פי ס' ל  הסבר הפתרון

  .ל פנקס חופשה שבו יירשמו ביחס לכל עובד הפרטים שייקבעו בתקנותמעביד חייב לנה  (א)  "

  שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעבידים שעליהם יחול סעיף זה.  (ב)

בהודעה על פי סעיף קטן (ב) רשאי שר העבודה לקבוע שפנקס החופשה יהיה חלק מפנקס אחר   (ג)
  "  שר העבודה ממונה על ביצועו.שהמעביד חייב לנהלו על פי חוק ש

   -  תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה)ל 1לפי תקנה 

  :בפנקס החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה פרטים אלה  "

  השם, שם האב ושם המשפחה;  )1(

  מספר הזהות;  )2(

  תאריך התחלת העבודה;  )3(

  ;מועד החופשה שניתנה  )4(

  י החופשה ששולמו ותאריך התשלום;דמ  )5(

  תאריך בו חדל העובד לעבוד;  )6(

  "  פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום.  )7(

  -  חוק להגברת האכיפה של דיני העבודהלחוק  3לפי ס' 

 - עשה מעביד או אדם אחר שחלה עליו חובה לפי הוראת חיקוק המנויה בתוספת השנייה (בפרק זה   "
להטיל עליו עיצום כספי לפי  1הפרה של הוראה כאמור, רשאי הממונה מעביד), מעשה המהווה

  :המפורט להלן

שקלים חדשים, ולגבי יחיד  5,000 -  בשל הפרת הוראה המנויה בחלק א' לתוספת השנייה  )1(
  " .שקלים חדשים 2,500 - המעסיק עובדים שלא במסגרת עסק, משלח יד או פעילות ציבורית 

   -, חלק א' וספת שנייההת

  "  ;לחוק חופשה שנתית 26ניהול פנקס חופשה לפי סעיף   )1(  "

ס' לעובדיו. לפיכך, הוא אינו ממלא את חובתו לפי  הוא נותןהחופשות שמועדי של  ִריּׁשּום ְמַנֵהלפז לא 
רשאי מפקח עבודה בכיר ֶׁשִּמיָּנה שר התמ"ת לעניין פרק ב' לחוק בשל כך,  .לחוק חופשה שנתית 26

  .), ְלַהִּטיל על פז ִעיּצּום כספי"הממונה"ה של דיני העבודה (להגברת האכיפ

כן, מאחר שפז לא ניהל פנקס חופשה או כל רישום סדיר אחר שבו נרשמו, התשובה הנכונה היא: " 
  " .ביחס לכל עובד, הפרטים שנקבעו בתקנות הרלוונטיות

  

  נה השר לעניין פרק ב';מפקח עבודה בכיר שמי  -"הממונה"   לחוק האמור: 2לפי ס'    1     
  שר התעשייה, המסחר והתעסוקה.  -"השר"   

  

  .דתשובה   
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שבוע לפני המועד לתשלום ₪.  8,372 - 11/2012-שכר עבודתה ב ילד אחד. ליז היא אלמנה +  .30שאלה מספר 
  שכר עבודה ֶזה. ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 2,966בסך  ִמְקָּדָמההשכר קיבלה 

, מהו, לפי חוק הגנת השכר, הסכום ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתבעל פי ₪  19,952למעבידה  ליז חייבתאם 
  , לכיסוי חוב זה?11/2012- עבודתה ב שכרמְלַנּכוֹת ַהְּמַרִּבי שניתן 

 ₪   4,988  .א  

 ₪   5,406  .ב

 ₪  2,093  .ג

 ₪   1,352  .ד
  

  פתרון  

  25, ס' 1ס'  -חוק הגנת השכר   סעיפים רלוונטיים

לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות  -  ""שכר עבודה -לחוק הגנת השכר  1לפי ס'   ןהסבר הפתרו
  .נוספות ותשלומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתו

                                           ₪ 372,8 - 201211/-"שכר עבודה" של ליז ב
  

  -לחוק  25ְלִפי סעיף 

  ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה: אל  (א)   "

    ...  

חוב על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב מהעובד למעביד, בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב   ) 6(
  כאמור יותר מרבע שכר העבודה;

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

  "  ).6היתרה הוראות פסקה (

המקדמה שקיבלה ליז שבוע לפני המועד לתשלום השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה 
  ) חלות עליה.7(א)(25יתרה שהוראות פסקה  ַקֶייֶמתחדשים, לפיכך, לא 

  ) שכר העבודה 372,8×  %25( =         ₪ 093,2-לפיכך, לא ינוכה על חשבון החוב יותר מ

הוא שכרה האחרון של ליז. לפיכך,  11/2012לא נכתב בשאלה כי שכר   הרחבת הסבר הפתרון:  [
על אף האמור בסעיף (ב) לחוק הגנת השכר, לפיה "25ההוראה שבסעיף 

קטן (א), חדל עובד לעבוד אצל המעביד, רשאי המעביד לנכות משכרו 
" חייב לו, לרבות מקדמותהאחרון של עובד כל יתרה של חוב שהעובד 

  ] .לא רלוונטית למקרה זה

  .גתשובה   
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. שבוע ַמְחָמד ְּבַחּיֹותמרפאה לטיפול ב 1/8/2011-, עובד בשכר (שעתי), התחיל לעבוד בפז  .31שאלה מספר 
  ]. אללא עובד בחגי ישר פז  '). [ה-(ימים א' ימים 5 , במקום עבודתו, הוא בןפזהעבודה של 

  - פז, מתוך דו"ח הנוכחות של 9/2012-בלהלן רשימת אירועים 

  פז לא עבד  יום ו  14/9/12
  פז לא עבד  שבת  15/9/12
  לחופשההּוָצא פז המרפאה היתה סגורה.  ראש השנהֶעֶרב  א יום  16/9/12

 פז לא עבד )1ראש השנה  ( יום ב  17/9/12

 פז לא עבד )2(  ראש השנה ג יום  18/9/12

נתן עקב מחלה (ֶנֱעָדר פז  24/9/12ועד  19/9/12-מ  דיום   19/9/12
    יום ב  24/9/12  )וקיבל דמי מחלה לאותם ימים מסר אישור מחלה ,הודעה

  ללא סיבה מוצדקת וללא הסכמת המעבידֶנֱעָדר פז  ּפּוִריםיֶעֶרב יֹום ַהּכִ   יום ג  25/9/12
  פז לא עבד ּפּוִריםייֹום ַהּכִ   יום ד  26/9/12

  פז עבד    יום ה  27/9/12

על היה , ְּבַעד כמה ימי חג 9/2012- לא ֶהְחִסיר ימי עבודה ב פזאם, ְלַמֵעט הימים שלעיל, 
  ? 9/2012בתלוש  דמי חגיםהמעביד לשלם לו 

 ימי חג. 0  .א  

 ימי חג. 3  .ב

 ימי חג. 1  .ג

  ימי חג. 2  .ד

  פתרון  

  הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלוונטיים

  הסכם מסגרת: - לצו הרחבה  7סעיף  ְלִפי  הסבר הפתרון

  .  דמי חגים7  "   

חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג  3עובד לאחר   א. 
(יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה הזכאי לתשלום מלא 

י פסח, חג ימ 2ימי סוכות,  2ימי ראש השנה, יום הכיפורים,  2ימי חג ( 9בעבור 
  שבועות ויום העצמאות). 

  עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.   

  עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי חג. "  ב.

הוא עובד בשכר (שעתי) העובד במקום עבודתו יותר משלושה חודשים. לפיכך, הוא זכאי  פז
  לדמי חגים.

  ויום הכיפורים.ימי ראש השנה  2 - ימי חג  3חלו  9/2012-ב

שהמרפאה היתה סגורה ביזמת המעביד  . ברם, מאחר ראש השנהפז נעדר מעבודתו יום לפני 
  עדרות בהסכמת המעביד.ינחשבת כה והיעדרות, ופז הוצא לחופשה ביום זה

מסר אישור שנעדר עקב מחלה (ברם, מאחר  פז נעדר מעבודתו. ראש השנהגם ביום שלאחר 
  נחשבת כהעדרות בהסכמת המעביד. והיעדרות) ביום זה, מחלה

  ימי חג ראש השנה. 2לפיכך, פז זכאי לתשלום מלא בעבור 

, ֵאּלּו. בנסיבות וללא הסכמת המעבידסיבה מוצדקת  פז ֶנֱעָדר ללא יום הכיפוריםביום שלפני 
  .יום הכיפוריםלא זכאי לדמי חגים ְּבַעד  הוא

  . 2012/9בתלוש  )נהראש הש( ימי חג 2זכאי לדמי חגים בעד  פז, לסיכום

  .דתשובה   
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- . בימי עבודהעל בסיס של  לו ִמְׁשַּתֵּלם. שכרו 1/2/2010-פז התחיל לעבוד אצל מעבידו ב  .32שאלה מספר 
הודיע למעביד על התפטרותו, שתכנס לתוקף ְּבתֹום תקופת ההודעה המוקדמת על  1/8/2012
  פי החוק.

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על פז   לפית לפיטורים, כמה ימי הודעה מוקדמ
  למעבידו?ָלֵתת 

 ימים.   30  .א  

 ימים.  24  .ב

  ימים.  חודש  .ג

  ימים.  27  .ד

  פתרון  

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

  .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  :הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרותלחוק  1ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

   - בחוק זה 

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

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

  

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

  

  בשכר".-, פז הוא "עובדְלִפיָכימי עבודה. על בסיס של לו ִמְׁשַּתֵּלם שכרו של פז 

  

  פז נמצא במהלך שנת עבודתו השלישית. חודשים. 6-חודשים, שהם שנתיים ו 30 -  פזותק של 

  

   - מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות לחוק הודעה 4ְלִפי ס' 

  עובד בשכר ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

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

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

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

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

  

יחולו,  4-ו 3הוראות סעיפים " -  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 5ְלִפי ס' 
  .מת להתפטרותבשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקד

  

לפיכך, ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על פז לתת למעבידו הודעה מוקדמת 
  ). 21+  6/  2( =    ימים קלנדריים 24להתפטרות של  

  תשובה ב.  
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חלתה  2012ה. בינואר , בבית67-האלמנה, בת ה ִאָּמּה, מתגוררת עם 35ליז, עובדת גרושה בת   .33שאלה מספר 
  .ַלֲחלּוִטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום יום התלויימים,  9והיתה, במשך ָהֵאם 

 הכללים שקבע שר העבודה והרווחה ִהְתַקֵּייםּבְ (כמה ימים בשנה של היעדרות  -  ֵרֵלַוְנִטיְלִפי החוק ה
  ה?ן תקופת המחלה הצבורה שלְּבֶׁשל מחלת ִאָּמּה, על חשבו ליז ִלְזקוֹף תַזַּכאי, )בתקנות

 ימים 9עד   .א  

 ימים  7עד   .ב

 ימים 6עד   .ג

  ימים 8עד   .ד

  פתרון  

  .3, ס' 2, ס' 1 ס' - חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)   סעיפים רלוונטיים

  תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה)

עובד שלו או לבן זוגו הורה שמלאו  " - חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה) 1 עיףסְלִפי   הסבר הפתרון
של היעדרות בשל מחלת  עד ששה ימים בשנה ההורה), זכאי לזקוף -שנים (להלן  65לו 

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

ן בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של שר העבודה והרווחה יתקי" - לחוק  2לפי ס' 
הכנסת, כללים בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר נחיצות היעדרותו של העובד לצורך 
הטיפול בהורה, ולענין היעדרות בשל מחלת הורהו של בן הזוג, כללים בדבר מסירת הודעות 

  . "על ידי העובד ובן זוגו

   -לחוק  3לפי ס' 

  - לענין חוק זה   "  

הורה שחלה והפך להיות תלוי לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות  -יראו כחולה   )1(
  יום יום;  ... 

פג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח 127כהגדרת מונח זה בסעיף  -)   "פעולות יום יום" 2(
   ".   1968-תשכ"חמשולב], 

ה, כמשמעותה בחוק האמור. היתה חולָהֵאם . ִמְּכָבר ֶזהשנים  65, מלאו לאמה של ליז 67כבת 
עד ששה ימים , זכאית ליז לזקוף שקבע שר העבודה והרווחה בתקנותבהתקיים הכללים 

  של היעדרות בשל מחלת אמה, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלה. בשנה

  תשובה ג.  
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חלות הֹוָראֹות צו ההרחבה בדבר  הצדדיםעל ליז עובדת במשרה מלאה אצל מעבידה הפרטי.  .34שאלה מספר 
  . אוגוסטהמעביד משלם דמי הבראה פעם בשנה, במשכורת תשלום דמי הבראה. 

במשך קיבלה עדיין דמי הבראה  לא ליז 31/8/2012 עד ,1/10/2010-מאחר שהתחילה לעבוד ב
  .עבודתה תקופת כל

ההבראה המגיע  מהו סכום דמיְלִפי צו ההרחבה הנ"ל, ₪,  371אם מחיר יום הבראה הוא 
  ? 8/2012לליז במשכורת 

  ₪   3,895.50  .א 
 ₪    3,926.42  .ב

 ₪    3,710.00  .ג

 ₪    4,081.00  .ד

 פתרון 

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

  עובד זכאי לחלק ַיֲחִסי של קצובת הבראה ֲעבּור חלק משנת עבודה בה עבד. הסבר הפתרון

  חודשים. 23 - ִאית לדמי הבראה ְּבֶׁשל כל תקופת ֲעבֹוָדָתּה ליז ַזּכָ 

  ימי הבראה.   5שנת ֲעבֹוָדָתּה הראשונה ֵיׁש לשלם לליז  ֲעבּור

        ימי הבראה.      5.5חודשים בשנת ֲעבֹוָדָתּה השניה ֵיׁש לשלם לה  11 ֲעבּור

  ) ימי הבראה 6×  חודשים 11/  חודשים בשנה 12=  5.5( 

  לכל יום.₪  371ימי הבראה בערך של  10.5-כל ַזָּכִאית ליז לבסך ה

  ) שנה ראשונה עבורימי הבראה  5+  שנה שניהחודשי עבודה ב 11 עבורימי הבראה  5.5=  10.5.           ( 

  . ₪ 895.50,3קצובת הבראה בסך  לליזלפיכך, ֵיׁש לשלם 

 )ַּתֲעִריף ליום הבראה  371×  ימי הבראה 10.5( 

  .אבה תשו 
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של חודש. בחודש  ָּבִסיס ַעללה  ִמְׁשַּתֵּלם ֲעבֹוָדָתּה ְּגמּול. ְּבִמְׂשָרה ְמֵלָאה, מועסקת 23-ליז, בת ה  .35שאלה מספר 
  ולא נעדרה.  ְמֵלָאהעבדה עבודה  12/2012

  ם ֶׁשְּלַהָּלן:הּוְרַּכב מהסכומי(לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום)  ליזשל  12/2012תלוש 

  ₪  4,107  שכר יסוד .............. . 1
  ₪  74  .........  יוקר  ּתֹוֶסֶפת.  2
      ₪  125  ........   ְקבּוָעה ְּפֶרְמָיה  .3

שעל המעביד  ַהִּמְזָעִרימהו הסכום  ₪, 4,300הוא חודש למשרה מלאה שכר המינימום לאם 
  ראות חוק שכר מינימום?, על מנת לעמוד בהו12/2012להוסיף לליז בתלוש 

 ₪   193  .א  

 ₪   119  .ב

 ₪   0  .ג

  ₪    68  .ד

  פתרון  

  .2ס'  -חוק שכר מינימום   סעיפים רלוונטיים

  לחוק שכר מינימום: 2ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, זכאי  - שנים (להלן  18עובד שמלאו לו   (א)" 
, שכר המינימום היומי או שכר שכר המינימום לחודשפחת מלקבל ממעבידו שכר עבודה שלא י
  המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

  לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס' 

ְּבַעד יום עבודה יהיה שכר העבודה שמשלם מעביד לעובדו,  2השכר שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף   (א)  "
  .רגיל כנהוג במקום עבודתו

  :הבאיםיבואו בחשבון רכיבי השכר ְלִעְנַין סעיף קטן (א)   (ב)

  או שכר משולב; שכר יסוד  )1(

  אם איננה כלולה בשכר המשולב; תוספת יוקר  )2(

  תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,  )3(

 פרמיהואולם לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, 
ורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות או קבוצתית, משכ קבועהמדודה, מוסכמת, 

   לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעביד.

), או לפי חלק 2(- ) ו1לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן (ב)(  (ד)  
  " מהם, יחושב השכר ְלִעְנַין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות.

  

  ₪: 4,181 -לחוק שכר מינימום  2ְלִעְנַין סעיף ה של ליז שיובא בחשבון שכר

  שכר יסוד 4,107+ תוספת יוקר  ₪74 =  4,181
  

  ששולם ליז, בעד חודש עבודה מלאה, נמוך משכר המינימום לחודש.₪)  4,181סכום זה (

  :מינימום, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר 12/12בתלוש  לליזהסכום שעל המעביד להוסיף 

  שכר המינימום 4,300 - לחוק שכר מינימום 2ובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף הכר שהש 4,181=  ₪ 119

  
  תשובה ב.
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  .36שאלה מספר 

  

 .)ו'-א'(ימים  6הוא בן ו, במקום עבודתו, שבוע עבודת) אינו עובד בחגי ישראל. עובד בשכרפז (
 3:30-התחיל לעבוד ב) 9/4/12(ביום ב'  .בבוקר 4:20בשעה  בודהתחיל לע )8/4/12( ביום א'

להלן סיכום בבוקר.  5:00התחיל לעבוד בשעה  בהם עבד באותו שבוע בבוקר. בכל שאר הימים
  :13/4/2012-והסתיים ב 8/4/2012-שהחל ב זה, שבועב ושעות עבודת

  סה"כ  ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א'  יום
    13/4/12  12/4/12  11/4/12  10/4/12  9/4/12  8/4/12  תאריך
  

    
ערב     

שביעי 
  של פסח

שביעי 
  של פסח

  

    חג  ערב חג          
  44  -  9  6  10  10  9  שעות עבודה

שעות  בעד ומהו השכר שיש לשלם ל₪,  24הוא  פזאם השכר הרגיל לשעת עבודה של 
  ?לפי הוָֹראוֹת חוק שעות עבודה ומנוחה, )ללא דמי חגים( בשבוע זה ועבודת

 ₪   1,098-מ לא פחות  .א  

 ₪   1,104-מ לא פחות  .ב

 ₪   1,110-מ לא פחות  .ג

  ₪   1,116-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

  ).2001הסכם מסגרת ( -.  צו הרחבה 18, 16, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפים רלוונטיים

עבודה. שעות  8יום עבודה לא יעלה על  - ימים בשבוע 6לעובדים לפי חוק שעות עבודה ומנוחה,   הסבר הפתרון
בעבודת לילה וביום שִלְפֵני המנוחה השבועית וביום שִלְפֵני חג שהעובד אינו עובד בו, ֵּבין ַעל ִּפי חוק ּוֵבין 

  ("תחום יום עבודה"). לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודהַעל ִּפי ֶהְסֵּכם או נֹוַהג, 

שעות  ושלושדה לא יעלה על ארבעים שבוע עבולפי צו ההרחבה בעניין קיצור שעות העבודה השבועיות, 
  ("תחום שבוע עבודה").  עבודה

היו בתחום  ומתוך יום עבודתוחצי ְּכלֹוַמר, שעתיים בוקר. ב 3:30' בשעה ביום התחיל לעבוד ב פז
שפירושה לפי חוק שעות עבודה ( "עבודת לילהב"עבד ביום זה  פז . לפיכך,06:00ּוֵבין  22:00השעות שבין 

לא יעלה יום עבודה על ביום זה  .)"06.00ּוֵבין  22ודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין "עב - ומנוחה 
  .שבע שעות עבודה

  .יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה. גם ביום זה לא חג שהעובד אינו עובד בו שלפנייום ' הוא היום 

  :החישוב

   -             1.00          1.00    8.00       8.00         9.00     א

 1.00          2.00          3.00    15.00     7.00         10.00   ב 

   -             2.00          2.00    23.00     8.00         10.00   ג

   -               -               -       29.00     6.00         6.00     ד 

   -             2.00          2.00    36.00     7.00         9.00     ה (ערב חג)

   -               -               -       36.00       -              -        ו (חג)

 1.00          7.00          8.00    36.00       44.00  סה"כ שעות

 סה"כ  36.00   ₪  30.00   ₪  24.00  ₪ תעריף לשעה

 1,110.00 ₪  36.00   ₪  210.00 ₪  864.00     תשלום

שעות 

נוספות 

125%

שעות 

נוספות 

150%

שעות 

נוספות

סה"כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

יום

  

  
  .גתשובה 
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הפרטי למקום עבודתה ובחזרה ְּבִרְכָּבּה ליז עובדת בחצי משרה. בכל יום עבודה היא נוסעת   .37שאלה מספר 
  ימים היתה בחופשה. 5-ימים ו 17עבדה  7/2012-לביתה, מרחק של קילומטר אחד לכל כיוון. ב

ת המעביד צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּו לפי הְּדֵמי ְנִסיעֹות ישולמו לשל ליז, העבודה  הסכםְלִפי 
₪  6.60 -מחיר נסיעה בודדת באוטובוס בין ביתה לעבודתה  בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

   ₪. 235 -ה חיר כרטיס חופשי חודשי הּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּוֶריָה ואת מקום עבודת. מלכל כיוון

ליום ₪  25.20לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2ס'  לפיַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
  ?7/2012חודש  בגיןשעל המעביד לשלם לליז  המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

 ₪   0.00  .א  

 ₪  224.40  .ב

 ₪  235.00  .ג

  ₪  112.20  .ד

  פתרון  

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

  נסיעתה לעבודה.השתתפות מעביד בהוצאות ל הלא נוגעת לזכותשל ליז  משרההחלקיות   הסבר הפתרון

כל עובד הזקוק " - ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודהבצ 3ְלִפי ס' 
לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, ַזַּכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימום האמור 

ֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי , בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְּבַעד כל יום עבודה ְּבפ2בסעיף 
  ".להגיע למקום עבודתו

המעסיק לא נדרש לבדוק האם העובד נסע לעבודה ברכבו, על פי ההלכה שנקבעה בפסיקה, "
באוטובוס, באופניים או לעיתים צעד ברגליו. כל שנדרש לבחון הוא האם העובד זקוק 

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

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

ר, מטרים ממקום עבודתו, שהוא מרחק הליכה סבי 500המתגורר במרחק שאינו עולה על 
שאינו זקוק לתחבורה ציבורית. אמת המידה שעניינה במרחק בין המעון למקום העבודה, היא 
בבחינת "כלי עזר" לבחינת הזקקותו של אדם לתחבורה ציבורית, ומטבע הדברים קיימים 
חריגים לחזקה זאת, כגון עובדים המוגבלים בניידות... יתכן והמונח 'זקוק' יתפרש באופן 

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

לטעון שניתן עולה על המרחק  ליז למקום עבודתה, קילומטר אחד,של  ההמרחק שנמדד מבית
ליז נזקקת , " שהוזכרה לעילכת קשועהל"לגביו שהוא מצדיק הליכה רגלית. בהתאם ל

  .לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתה

  (רכבה הפרטי) כדי להגיע למקום עבודתה. השתמשה בתחבורהליז גם 

ליום ₪  25.20הוא עד  01/01/2012לצו ההרחבה, שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום  2ְלִפי ס' 
  עבודה.

בכל ₪  13.20 -יז לעבודתה (נסיעות בודדות) מחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מביתה של ל
ימי עבודה בפועל בהם ליז נזקקה לתחבורה כדי להגיע  17עבור ₪  224.40), שהם  6.60×  2 יום (

  למקום עבודתה.

כרטיס חופשי חודשי הּכֹוֵלל את ֵאזֹור מחיר נסיעה ממקום העבודה לביתה, תוך שימוש ב
  .7/2012ש בחוד ₪ 235 - ה ואת מקום עבודת מגוריה

  : 7/2012שעל המעביד לשלם לליז ְּבִגין חודש  המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 224.40;  חופשי חודשי 235; תקרה לפי צו ההרחבה   428.40= (  ₪ 224.40

  תשובה ב.  
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  ₪   23.51  -  יסוד שכר.  1    ְּכִדְלַהָּלן: שכר לתמקב ליז רגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד   .38שאלה מספר 
 ₪   8.55  -  משמרות .  תוספת2  

שבועית המנוחה היום ( יום שבתת בונוספשעות  4 העבד ליזפי חוק שעות עבודה ומנוחה, אם ל
  ?שבאותו יוםשעות נוספות אלו  4 בעד הל), כמה על המעביד לשלם השל

 ₪   264.50-מ פחות לא  .א  

 ₪   176.33-מ פחות לא  .ב

 ₪   240.45-מ פחות לא  .ג

  ₪   256.48-מ פחות לא  .ד

  פתרון  

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

ְגמּול עבודה במנוחה שעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש" של ליז, ָׂשָכר ָרִגיל"  הסבר הפתרון
  :השבועית

"שכר רגיל" כולל כל  17- ו 16"ְלִעְנַין ַהְּסִעיִפים  - בודה ומנוחה לחוק שעות ע 18לפי ס' 
  ַהּתוָֹספוֹת שמעביד ְמַׁשֵּלם לעובדו".

", המשתלמים לליז בעד כל שעת תוספת משמרות"-"שכר יסוד" ו ,הרכיביםְסכּוָמם של 
          לחוק. 17-ו 16הסעיפים  ְלִעְנַיןהוא "השכר הרגיל"  ,₪ 32.06 -עבודה רגילה 

 )32.06  = ₪8.55  +23.51 (  

 ְּבַעד הועבד עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד " -לחוק שעות עבודה ומנוחה  (א)16לפי ס' 
, מהשכר הרגיל 1¼- שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ

  "...מהשכר הרגיל 1½- ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ

  -וק שעות עבודה ומנוחה לח 17לפי ס' 

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

  ..."משכרו הרגיל 1½- שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ ְּבַעדישלם לו המעביד   ) 1(    
  

סוג 
  תשלום

כמות   חישוב תעריף לשעה
  שעות

 סכום
  לתשלום

שכר 
 רגיל

  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
 תוספת
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום בעד כל שעה

שיעור התשלום 
שכר ביחס ל

  לשעה רגיל

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

ש"נ 
ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

32.06 ₪  25%  50%  175%  56.11 ₪  2  112.21 ₪  

ש"נ 
שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

32.06 ₪  50%  50%  200%  64.12 ₪  2  128.24  ₪  

  ₪  240.45  4    סה"כ

במנוחה השבועית (יום שבת),  השעבד אלו שעות נוספות 4 ְּבַעד ,ליזעל המעביד לשלם ללפיכך, 
  .          ₪ 240.45-סכום שלא יפחת מ

  .ג תשובה  



39 

 

 2012שנת המס 

 

 

. 31/12/2012-עד שפוטר ב ִּבְרִציפּותועבד אצלו  2/9/2012-התחיל לעבוד אצל מעבידו ב פז .39שאלה מספר 
  ימי חופשה.  3וניצל  ַעלוֹ ְּבפימים  96עבד  2012בשנת 

, מהו סכום פדיון החופשה שעל המעביד ₪ 267 הואָּצע של פז ּוַהּיוִֹמי ַהְּממ העבודה שכראם 
  ?לפי חוק חופשה שנתיתלשלם לו, 

 ₪   267  .א 

 ₪   801  .ב

 ₪   534  .ג

  ₪   694  .ד

  פתרון 

  .13ס' , 10ס' , 3' , ס1ס'  - חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

  נת עבודתו הראשונה.היא ש 2012שנת  הסבר הפתרון

אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה הראשונה הוא  -לחוק חופשה שנתית  )1((א)3לפי ס' 
  ימים. 14

(א) לחוק חופשה 3 , הוראות ס'בשכרימים רצופים אצל מעביד אחד. גם אם היה עובד  75 -פז עבד לא פחות מ[ 
  ] תית היו חלות בעניינו.שנ

, עבד באותו חלק שנה ַעלוֹ ְּבפהקשר המשפטי ֵּבין פז ומעבידו היה קיים בחלק משנת העבודה. 
  ימים. 96

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

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

  ) 96/  240 .                                             (0.4הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 5.6בה את התוצאה מני 0.4- ימים ב 14הכפלת 
  ימים.  5 -, לפי חוק חופשה שנתית אורך החופשה השנתית לה זכאי פז

חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד " -לחוק חופשה שנתית  13לפי ס' 
דמי החופשה שהיו ליום שבו חדל לעבוד, ישלם המעביד פדיון חופשה בסכום השווה ל

  ."משתלמים לעובד אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל לעבוד

לומר, אם היה כימי חופשה.  2ביום שבו חדל לעבוד נותרו לו לפיכך, ימי חופשה.  3פז ניצל 
  ימים. 2זה, היו משתלמים לו דמי חופשה בעד לחופשה ביום יוצא 

  ₪. 220 -שכר העבודה היומי הממוצע של פז 

  שכר עבודה יומי ממוצע 267×  ימי חופשה 2=  ₪ 534  פשה שעל המעביד לשלם לפז:פדיון החו

 .גתשובה  
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ְלַהְפִריׁש ֲעבּוָרּה  התחיל המעביד 1/9/2010-ב. 1/3/2010- ב מעבידה אצל לעבוד התחילה ליז  .40שאלה מספר 
ה המלא של ליז. לפי ההסכם משכר 12% -. שיעור הפרשת המעביד ַמִּקיָפה פנסיה לקרן

מפיצויי  72% ָּבִאים ִּבְמקוֹם הפנסיה תשלומי המעביד לקרןעל הצדדים, ֶהָחל  הקיבוצי
  .ְּבִגין השכר והתקופה ֶׁשְּבִגיָנם ֶנֶעְׂשָתה ַהַהְפָרָׁשהלליז, הפיטורים ַהַּמִּגיִעים 

 -וב פיצויי פיטורים ליז פוטרה מעבודתה. שכרה המלא והקובע ְלִעְנַין חיש 30/11/2012-ב
  ₪. 16,105 -הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים₪.  9,800

סכום חוק פיצויי פיטורים ( לפילליז  להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעביד 
  )?ָרבוְֹמק

 ₪  10,845  .א  

 ₪  7,546  .ב

 ₪  11,074  .ג

  ₪  4,900  .ד

  פתרון    

  14(א), ס' 12(ה), ס' 11(א), ס' 1 'ס -פיצויי פיטורים  חוק  סעיפים רלוונטיים

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא " -לחוק פיצויי פיטורים  14לפי ס'   הסבר הפתרון
אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים 

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

 72% באים במקום הפנסיה תשלומי המעביד לקרן, הצדדים על החל הקיבוצי ההסכם לפי
  .בגין השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה, מפיצויי הפיטורים המגיעים לליז

  לחוק פיצויי פיטורים חלות על הצדדים. 14כלומר, הוראות סעיף 

  חודשים). 33ימים המתפרסים על פני  1,006(  בקירוב שנים 2.75 -  תקופת עבודה

  .שנים 2.25 -לחוק פיצויי פיטורים ושולמו כספים לקרן פנסיה  14תקופה בה חל ס' 

  הרכיבים בגינם בוצעה ההפרשה לקרן הפנסיה: מלוא השכר.

בגין , זמפיצויי הפיטורים המגיעים ללי 72%תשלומי המעביד לקרן הפנסיה באים במקום 
  .השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה

  :)מקורב( חישוב

  בה לא שולם ש  ,ההראשונ חצי  השנהבעד  .1
  9,800×  0.5×  ₪100% =   4,900   -לקרן הפנסיה, על המעביד להשלים 

שולמו כספים לקרן  שנים, בהן 2.25 בעד .2
הפנסיה מכוח ההסכם הקיבוצי, כאשר 

 72% במקום ם אלה באיםשלומית
יי הפיטורים המגיעים לליז, על מפיצו

 פיצויי  פיטורים  28%המעביד   להשלים  

)%28  =%72 - %100 (-   174,6   ₪  =%28  ×2.25  ×9,800 

  ₪  074,11   )סכום מקורב( סה"כ על המעביד להשלים לליז

  .גתשובה   
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  ביטוח לאומי
   

  
  
 

בלי חודשי עבודה,  3לאחר , )יום א'( 25/3/2012-בפוטרה מעבודתה , 24בת  , עובדת בשכרליז  .41שאלה מספר 
  :הבאיםהורכב מהרכיבים ֶׁשָּלּה  3/2012 תלוששניתנה לה הודעה מוקדמת לפיטוריה. 

   ₪  3,225  ....................................) ...........ימי עבודה 15× ליום ₪  215(  רגיל.  שכר 1

  ₪  378  .................  )בהוצאות נסיעה לעבודה וממנהות מעביד השתתפדמי נסיעות (.  2
 ₪  645  ..... קֹוְּבַעד ַהְּתקּוָפה ֶׁשִּנְקְּבָעה ַּבח, ְקֶּדֶמתּוּצּוי ְּבֶׁשל ִאי ַמָּתן הֹוָדָעה מיּפִ .  3

  ?החייב בדמי ביטוח לאומי 3/2012בחודש  ליזמהו שכרה של 

 ₪   3,870  .א  

 ₪  4,248  .ב

 ₪  3,225  .ג

   ₪  3,603  .ד
  פתרון  

  .348, ס' 344ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

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

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

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

  מס הכנסה..."

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

השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו;   "
מים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, תשלו

נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור 
המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו 

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

לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי  2לפי תקנה 
) 12(-) ו11), (5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 

  דה.לפקו

רגיל, דמי נסיעות ופיצוי בשל אי מתן הודעה (שכר  ליזשל  3/2012כל הסכומים שנכללו בתלוש 
) לפקודה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שהם 2(2) מהווים הכנסה לפי ס' מוקדמת
  מדמי ביטוח. ְּפטּוִרים

, תשלום לעובד 19.07.2008- של המוסד לביטוח לאומי מ 1373לפי חוזר ביטוח הרחבת ההסבר:   [
ההלכה לאור ( חייב בתשלום דמי ביטוח, שפוטר ללא הודעה מוקדמת ְּבַעד תקופה שנקבעה בחוק

  ]). יהודה זפרני וצבי קרויטרו 'המוסד לביטוח לאומי נ -  123/07שנקבעה בעב"ל (ארצי) 

  3,225+ 378 + ₪645 =  4,248        -של ליז  3/2012סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 

  דמי ביטוח. לעניןהשכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכנסה המרבית 

  min)  ד.ב. לעניןההכנסה הְמַרִּבית  850,41;  248,4= (  ₪ 248,4החייב בדמי ביטוח:    ה של ליזשכר

  .בתשובה   
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בתלוש ₪.  11,130 -. שכרו החודשי הרגיל 9/2/1994- התחיל לעבוד אצל מעסיקו היחיד ב פז  .42שאלה מספר 
 ₪ 3,339לשכרו החודשי הרגיל, דמי הבראה שנתיים בסך של ְּבנֹוָסף  קיבל ממעסיקו, 7/2012

  ).31/7/2012ועד  1/8/2011- בעד התקופה שמ(

  ? 7/2012של פז ְלצוֶֹר חישוב דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  וַמִהי הכנסת

 ₪   11,408.25  .א  

 ₪    11,607.00  .ב

 ₪    11,130.00  .ג

  ₪   14,469.00  .ד

  פתרון  

  )תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח  סעיפים רלוונטיים

"תשלום נוסף" לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח),  1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרון
ַרּבֹות תשלומים שניתנו כבונוס או שכר הניתן לעובד ְּבנֹוָסף לשכר החודשי הרגיל, לְ " הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

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

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

שכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשנים עשר, והסכום או יותר מה 25%אם שיעורו   ) 1(  "  
המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד 
עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו 
פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים 

חודשי העבודה הקודמים), והסכום  –העובד אצל אותו מעביד (להלן שבהם עבד 
המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל ְּבַעד כל אחד מחודשי 

  ".העבודה הקודמים

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

  ) 3,339/  11,130=  30% מהשכר החודשי.    ( 30%שקיבל פז הוא שיעורו של "התשלום הנוסף" 

ומאחר שפז  ,מהשכר החודשי הרגיל 25%- מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" אינו נמוך מ
, חודשים שקדמו לחודש בו שולם, יחולו עליו, ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח 11-עבד לא פחות מ

  ) שלעיל. 1(5הוראות תקנה 

והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר  לשנים עשר,יחולק סף" "התשלום הנו
   .החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו

     - 7/2012של פז ְלצֹוֶר חישוב דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  והכנסת

  שכר רגיל 11,130) + תשלום נוסף 3,339/  12=(  ₪ 408.25,11 
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, אצל ֶׁשָּלּה 8/2012 ְּתלּוׁשמשתלם לה על בסיס של שעות עבודה. , 30- שכרה של ליז, בת ה  .43שאלה מספר 
  :הבאיםהורכב מהרכיבים  מעסיקה היחיד,

    ₪  32,340  .....  )לשעה₪  196× שעות  165 .  שעות עבודה רגילות (1
  ₪  5,880  .....) ..לשעה₪  245× שעות  24 ( 125%.  שעות נוספות 2
  ₪  5,490  ...............................................  שווי רכב צמוד   .3

מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי 
  ?)סכום מעוגל( ליזשל  8/2012, ְּבִגין שכר המעסיק

 ₪   7,258  .א  

 ₪    6,925  .ב

 ₪    5,225  .ג

  ₪     6,275  .ד

  פתרון  

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

  .תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון
  32,340+  5,880+  ₪5,490 =  43,710     - 8/2012סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  41,850;  ₪43,710 = (  41,850   חייב ִּבְדֵמי ביטוח:ה ה של ליזשכר

  

  חישוב דמי הביטוח:

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,171×  6.95%=   ₪    359.38  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   41,850 -  ד.ב. בשיעור המופחת  5,171× (  %17.90=    ₪  6,565.54  

  6,924.92   ₪  
  

ידי שיועברו למוסד לביטוח לאומי על  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותל סך כ
  .₪ 56,92 -) סכום מעוגל( 20128/ְּבִגין שכר מעסיקה של ליז, 
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  אצל כל אחד מהם: פזשל  9/2012, עובד כשכיר אצל שני מעסיקים. שכר 25-, בן הפז  .44שאלה מספר 

 ₪.   3,894  -  מעסיק עיקרי  . 1

 .₪  3,275   -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

  לא ערך עבורו תיאום כזה. ַהִּמְׁשִניתיאום דמי ביטוח, ומעסיקו  לא עשה פז

 על ידי יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך
   ?)וגלסכום מע( פזשל  9/2012 ְּבִגין שכר ,המעסיק המשני

 ₪   506  .א  

 ₪   668  .ב

 ₪   586  .ג

  ₪    228  .ד

  פתרון  

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

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

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

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

הביטוח  ) לחוק3(ה)(342 הממוצע, כאמור בסעיף 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),

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

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

לא מסר למעביד אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי ביטוח בידי מעסיקו  פז
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח א ל3הוראות תקנה  פזחלות לגבי ַהִּמְׁשִני. לפיכך, לא 

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

  :המעסיק ַהִּמְׁשִנימי על ידי חישוב דמי הביטוח שיועברו למוסד לביטוח לאו

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  41,850;  ₪3,275 = (  3,275  שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח:

בחודש זה אצל  פזמשכרו של אשר ְינּוֶּכה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך 
  3,275 × . בשיעור המלאד.ב  %12= ₪ 00393.  המעסיק ַהִּמְׁשִני (ללא תיאום דמי ביטוח):

  

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

  :שישלם המעסיק ַהִּמְׁשִני ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 5,171;  3,275( ×  %3.45= ₪ 99.112

שיועברו למוסד לביטוח לאומי על  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך כל 
  393.00+  112.99=  505.99        ₪ 650): סכום מעוגל( פזשל  2012/12, ְּבִגין שכר המעסיק המשני
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 לא. פז ָקֶלְנָּדִרִּיים ְרצּוִפיםחודשים  2 שלחופשה ללא תשלום ב מעבידו,, ְּבַהְסָּכַמת נמצאפז   .45שאלה מספר 
) גם באותם עסק של פז( עצמאי, אך הוא ממשיך לעבוד כעובד באותו זמן אצל מעביד אחר

  .חודשים

? (בחר/י את המשפט זו חל"תתקופת ְּבַעד פז, ד ְּבעַ האם המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח 
  )הבאיםהנכון ביותר מבין המשפטים 

. מעבידים פטורים מתשלום דמי ביטוח בעד עובדים הנמצאים, בהסכמתם, לא  .א  
 בחל"ת.

את דמי הביטוח ששילם  פזלִמֶּמּנּו מכל סכום המגיע ְלַנּכֹות רשאי המעביד כן, ַא   .ב
 .ָּכָאמּור

 .עובד עצמאיהוא זמן פז  שבאותומאחר , לא  .ג
  מאחר שפז לא עובד באותו זמן אצל מעביד אחר.כן,   .ד

  פתרון  

  .6תק'  -) תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח   סעיפים רלוונטיים

  - תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)(א) ל6ְלִפי תקנה   הסבר הפתרון

עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן   (א)   "
חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח  -  אינו עובד עצמאיאינו עובד אצל מעביד אחר ו

לחוק, ְּבַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים  353במועדי התשלום כאמור בסעיף 
  ה כאמור.קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופש

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

  המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור.  (ג) 

החייב בתשלום דמי הביטוח כאמור  (ג) לחוק לא יחולו לגבי מעביד342הוראות סעיף   (ד) 
  " בתקנת משנה (א).

באותו מאחר ש , בעד תקופת חל"ת זו,ביטוח בעד פזחייב בתשלום דמי לא  המעבידלפיכך, 
  .עובד עצמאי ואזמן פז ה

  .גתשובה   



46 

 

 2012שנת המס 

 

 

 540-ל, לראשונה בחייו. בוהיה למובט 5/3/2012-, פוטר מעבודתו ב40-בן ההמכירות  איש, פז  .46שאלה מספר 
  ימים.  364הימים שקדמו לפיטוריו שולמו עבורו דמי ביטוח בעד 

את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה? (בחר/י את המשפט  ִהְׁשִליםהאם פז 
  )הבאיםהנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 ).םְׂשִכיר יוֹ על בסיס יומי (ַׁשב ּוחכן, ֲאָבל ַא ְוַרק ִאם שכרו   .א  

 .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורהלא פז לא.   .ב

נכללו בתקופת האכשרה, ללא תשלום דמי ביטוח, ימי אבל, מילואים  אלא אם כן, לא  .ג
 או מחלה.

  .פז השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורהכן.   .ד
  פתרון  

  .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

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

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

   - 5/3/2012- נכון ל, טוח הלאומילחוק הבי 161ְלִפי סעיף 

  לענין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא אחת מאלה:  )(א  "

הימים בתכוף לתאריך  540ימים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך  360  )1(
  הקובע;

שכיר יום), דיו ששולמו  -היה שכרו של הזכאי מחושב על בסיס יומי (בפרק זה   )2(
    הימים האמורים. 540ימי עבודה בתוך  300ביטוח אבטלה בעד  דמי

  ...  "  

ובין אם חושב על ("שכיר יום") בין אם שכרו חושב על בסיס יומי , 5/3/2012-נכון לְלִפיכך, 
  . לגבי תקופת האבטלה האמורההשלים את תקופת האכשרה פז , בסיס חודשי

  .דתשובה   
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  .47שאלה מספר 

  

ועקב  ועבודתתוך כדי נפגע  1/11/2012-יר אצל מעבידו היחיד זה שנתיים. בעובד כשכ פז
ְּכָרה ַעל ּוהפגיעה ה. ימים ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה 13לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה  ֵעֶקבעבודתו. 

  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְיֵדי 

  :1/11/2012- החודשים שקדמו ל של פז בשלושה והכנסת

  10/2012  9/2012  8/2012  חודש
  ₪ 24,068  ₪ 26,915  ₪ 26,657  הכנסה

  מהו סכום דמי הפגיעה לו זכאי פז?

 ₪   9,489  .א  

 ₪    7,117  .ב

 ₪    11,215  .ג

  ₪   8,411  .ד

  פתרון  

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

ם הראשונים שלאחר יום הפגיעה, ְּבַעד שני הימי" -לחוק הביטוח הלאומי  ב)(93לפי סעיף   הסבר הפתרון
אשר בהם לא היה המבוטח מסוגל לֲעבֹוָדתֹו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה 
מהפגיעה, לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאָּלא ִאם ֵּכן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָּכָאמּור שנים 

  ".עשר ימים לפחות ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה

דמי פגיעה  וימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו ל 13לעבודה במשך  ֵמַאַחר שפז היה בלתי כשיר
  גם ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה.

  הימים. 13קבל דמי פגיעה ְּבַעד כל יכלומר, פז 

שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת לחוק הביטוח הלאומי,  98לפי ס' 
  שְּבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.המבוטח, ברבע השנה שקדם ליום 

  ) 24,068+  26,915+  26,657/ (  ₪90 =  862.67  שכר העבודה הרגיל של פז:  

אך ( דמי פגיעה ליום הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגיל של המבוטח(א) לחוק, 97לפי ס' 
  ).30- , כשהוא מחולק ב5כפול  1י מסכום השווה לסכום בסיס 75%- לא יותר מ

  862.67×  ₪75% =  647  דמי הפגיעה ליום:   

  ) 8,475×  5×  75%/  30(  תקרה  ₪1,059.38 <  647  נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

  13×  647=  ₪ 411,8  סה"כ דמי הפגיעה להם זכאי פז: 

  .דתשובה   
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  ימי מילואים. 11-יצאה ל 14/10/2012-. בשנתייםזה  היחיד מעסיקהעובדת אצל  ליז  .48שאלה מספר 

  :1/10/2012- החודשים שקדמו ל 6-ב הלהלן פרטי הכנסת

  9/2012  8/2012  7/2012  6/2012  5/2012  4/2012  חודש
  12  11  16  22  15  20  ימי עבודה

  ₪ 4,387  ₪ 3,978  ₪ 5,137  ₪ 6,387  ₪ 5,278  ₪ 6,281  הכנסה

  ?)סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו ליזָּכִאית מהו סכום תגמול המילואים לו זַ 

 ₪   2,391  .א  

 ₪     2,570  .ב

 ₪   2,512  .ג

  ₪   2,244  .ד

  פתרון  

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

  :(א) לחוק הביטוח הלאומי, הימים בעדם ישולם תגמול למשרת במילואים271ְלִפי סעיף   הסבר הפתרון

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

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

 .1.4- הוא מוכפל בכש

  ימים. 4ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 ה אחת בתימים, שהם תקופ 11 השירת ליז

), אם "יתרת ימי השירות" פחתה משישה ימים, יקבל בעד סך ימי המילואים 2(א)(271ְלִפי סעיף 
  .1.4- הנותרים כשהוא מוכפל ב

  ) 7+  4×  1.4=  12.6(   ואיםמי מילי 12.6לקבל תגמול מילואים בעד  זכאית ליז לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי 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%-), לא יפחת מ1ום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (סכ  )2(    
  )2012-נכון ל₪  5,692(  ;         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   
נין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת הממוצעת, לפי הע
) יחולו ְלַגֵּבי 2בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)( 1- החודשים שקדמו ל

כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל 
פיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור ה

  " .90-סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  ימים.  60-), כלומר, פחות מ12+11+16ימים (  39 העבד ליז, 1/10/2012- שקדם לברבע השנה 

בחודש שבו  1-, מתוך ששת החודשים שקדמו להלעצמ הסכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר
  :איםהחל שירות המילו

360,18  ) = ₪5,692  ;281,6  (max  ) +5,692  ;278,5  (max  ) +5,692  ;387,6  (max 

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

  :חישוב התגמול ליום

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

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272לפי ס' 
, כשהוא מחולק 5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 189.73, כלומר מחולק בשלושים

  ).1,395, כלומר 30-ב

 min  [max)  שכר רגיל 204;  התגמול המרבי  395,1; (  התגמול המזערי ₪189.73 = [  204  :התגמול ליום

  . בעד תקופת שירותה במילואים₪  570,2זכאית לתגמול בסך  ליזתוצאה: 

  התגמול ליום 204×  ימים 12.6 = ₪ 2,570.40

  .בתשובה   
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החברה  ְמָפֵרקהחברה בה עבד.  ֶנֶגד רּוקיָצו ּפֵ ניתן ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו , 1/11/2012- פז פוטר מעבודתו ב  .49שאלה מספר 
המוסד לביטוח לאומי  של פז ְלַגֵּבי חובות ְּבַעד שכר עבודה ופיצויי פיטורים.תביעתו את ִקֵּבל 

פרק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק לפי  גמלה לעובדאישר את זכאותו של פז ל
  .תאגיד

החודשים האחרונים שקדמו  12ב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שאושר, ְּבַעד אם חו
₪,  8,370הוא  ַהְּמַרִּביתחישוב הגמלה  ְלִעְנַיןו"הסכום הבסיסי" ₪,  104,292לפיטוריו, עמד על 

  מהי הגמלה לעובד שישלם המוסד לביטוח לאומי לפז?

 ₪   104,292  .א  

 ₪   112,983  .ב

 ₪    100,440  .ג

  ₪   108,810  .ד

  פתרון  

  .183, ס' פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובד תהיה סכום חוב " -לחוק הביטוח הלאומי  183לפי ס'   הסבר הפתרון
לה על הסכום הבסיסי שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד סכום שלא יע

(ב), ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא 189ְלַגֵּבי כל עובד, בכפוף להוראות סעיף  13כפול 
החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד,  12ישולם ְּבַעד תקופה שלפני 

  .", לפי המוקדם מביניהם182או למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 

  

לפי פרק ביטוח זכויות עובדים  ְּבַעד חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורים, לעובד המרביתגמלה ה
  :בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  )3הסכום הבסיסי (  8,370×  ₪13 =  108,810 

  

  השוואה לחוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים בפועל:

 חוב בפועל  104,292>  התקרה₪  108,810

  

 .₪ 104,292 -י לפז ְּבַעד חוב שכר עבודה ופיצויי פיטוריםהגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומ

  .אתשובה   
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ליז, של  ַהִּמְסָחר ֵּבית ֲעבּורבביתו עבודות  ַהְּמַבֵּצעַ ",  home worker הוא " , מתכנת המחשבים,פז .50שאלה מספר 
סק וע, עובד אך ורק בביתו פזעבודתו פז מקבל תשלום מליז.  ֲעבּורעל פי הזמנה של ליז. 

גדרה של עובד עצמאי הה מתקיימים לגביו ְּתָנֵאיבממוצע, ו שעות בשבוע 40-כָידֹו  ְׁשָלחִמ ּבְ 
  .הביטוח הלאומי לחוק 1בסעיף 

של כעובד האם, לפי צו הביטוח הלאומי הרלוונטי, לעניין חוק הביטוח הלאומי, פז נחשב 
  )הבאיםין המשפטים בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמּבֵ ? (ליז

 כעובד של ליז. חוק הביטוח הלאומי, ְלִעְנַין, ֶנְחַׁשבכן. פז   .א 
לתקופה של רבע שנה  הסכם עבודה מראשליז ֲאָבל ַא ְוַרק אם נערך בין פז לכן,   .ב

 .עבודות 7או לסדרה של  לפחות

 כעובד של ליז. חוק הביטוח הלאומי, ְלִעְנַין, ֶנְחַׁשבלא. פז לא   .ג

  .יחידת זמןעל בסיס של לו  ְלַבד שגמול העבודה אינו ִמְׁשַּתֵּלםּובִ לא,   .ד
  פתרון 

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) סעיפים רלוונטיים

מבצע עבודות בביתו על המבוטח , סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)לפי צו הביטוח הלאומי ( הסבר הפתרון
, בכל תנאי העסקה, ובלבד שהוא עובד אך ורק בביתו, )home workerפי הזמנה כנגד תמורה (

ייחשב לענין החוק כעובד עצמאי, ובלבד שמתקיימים לגביו תנאי הגדרה של עובד עצמאי 
  .הביטוח הלאומי לחוק 1בסעיף 

 .גתשובה  
 


