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 2011שנת המס 

 

 פתרו� מבח� 9.2012 �  שנת המס 2011
  

  הנחיות כלליות
  
 .אחרתהמתייחסי� לשאלה  נתוני�ֵאי� שאלה אחת המכילה . כל שאלה עומדת בפני עצמה .1

בהנחיות ובכללי מס  ,ֵרֵלַוונִטִיי�משמעות המונחי� המוזכרי� במבח� היא כמשמעות� בחוקי� ובתקנות ה .2
 .בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א ִא� ֵ&� צֶא$ָ , הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי

, 30רווקי� בני , העובדי� והעובדות ה� תושבי ישראל, בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א� לא צ, ֵרֵלַוונִטִיי�במקרי� ה .3
 זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ&ִאי�וה� ֵאיָנ�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ עובדי� רגילי� אצל 

 .ַעל ִ-י נתוני השאלהָלֶה� קֵנית 'המ

4. � .בנקודות זיכויְלִהְתַח0ֵב יש , בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א� לא צ, בפרק מס הכנסה במבח� ְתִאיִמי�ַהַ/  במקרי

 .חישוב מס הכנסה הנער2 לבני זוג נשואי� הוא חישוב נפרד, בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א� לא צ .5

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר45תלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנ4ת'ות ַהמהזכוי ,ַי� )ֶחֶרת בשאלה'א� לא צ .6
ִצי 'המעביד ֵאינ4 צד להסכ� ִקי7, א� לא ִנְכ6ָב )ֶחֶרת בשאלה, ְ&ל4ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל4ת על המעביד והעובדי� ולא קיי�  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� , ִצי'ִקי7 ֶהְס8ֵרֵאי� , מיוחד או כללי
 .ֶהְסֵ&� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט45ת לשאלה

   
  מס הכנסה

  
  
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

בחודש . ! 125 ְ�ֶעְרָ�� ועלותה, ממעבידה מתנה לחג הפסח ציפיקיבלה  4/2011בחודש 
  .! 220על ס'  ,ראש השנהלחג  ַ�י ָח%תַהְמ קיבלה מהמעביד  9/2011

 )! 220על ס' (בשל המחאת השי  9/2011הסכו� שיזק9 לשכרה של ציפי בחודש מהו 
  ?שקיבלה

 !  145 .א  

 !   20 .ב

 !   0 .ג

  !   220 .ד

  פתרו�  

�  ).2(2' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

חטיבה ( 34/93ה מס הכנס חוזר, )ניכוי הוצאות מסוימות(תקנות מס הכנסה ל) 4(2' תק
  .)ניכויי0 /משפטית 

כמו מתנות לרגל , מתנה שנות1 מעביד לעובדו לרגל אירועי0 החוזרי0 על עצמ0 מידי שנה  הסבר הפתרו�
מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד  +' שי ליו0 האשה וכו, ימי הולדת, חגי0

בי1 שניתנו , שניתנו בשווה כס2 בי1 שניתנו בכס2 ובי1, לפקודת מס הכנסה) 2(2לפי סעי2 
  . במישרי1 או בעקיפי1

ראש מהמעביד לרגל  השי שקיבלשווי המחאת ה, > 220ס' של  2יזק ציפישל  הלשכר, לפיכ'
  .השנה

  .תשובה ד  
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  .2שאלה מספר 

  

 10/2011+השתתפה ב ,במשרד האדריכלי8ָ0ה 3ַה7ְִנ5ָה ַהְיר4ְח03 אחראית על  אדריכלית, ציפי
. מטע0 לשכת המהנדסי0 והאדריכלי0 כהשנער, 8ָה7ְ3נ;ֵ:א ַה7ְִנ5ָה ַהְיר שתלמות מקצועיתהב

כמתחייב בהסכ0 העבודה , באותו חודש. שיל0 המעביד, ! 870ס' של , עלות ההשתלמותאת 
לימודיה לתואר אקדמי במימו1  ְ�ִהְ�4ְ4ַפ3ת;, למוסד אקדמי!  1,650שיל0 המעביד , של ציפי

  .7ְֶחְ�7;ָנא3ת

בשל תשלומי� אלו ששיל� , לצור2 חישוב מס ציפימהו הסכו� שיש ִלְזק94 לשכרה של 
  ?המעביד

 !  0 .א  

 !  870 .ב

 !  2,520 .ג

  !   1,650 .ד

  פתרו�  

�  )15(32, )רישא( 17, )2(2' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב;ָדה", דת מס הכנסהלפקו) א)(2(2לפי סעי2   הסבר הפתרו�

; שניתנו לעובד ממעבידו 7ָה3או ְקצ כל ט;ַבת ֲהָנCה; ִהְ:4ְַ�ר3ת או ריווח מעבודה  "  
, ְלַר7;ת תשלומי0 7ְֶ�ל החזקת רכב או טלפו1, תשלומי0 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

א' ְלַמֵעט תשלומיC�ָ 0מ3ר , גודנסיעות לחוD לארD או רכישת ספרות מקצועית או בי
שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו1 נייד שהועמד לרשותו ; המותרי0 לעובד כהוצאה

7ֵי1 שניתנו לעובד 7ְֵמיָ�ִרי1 או , 7ֵי1 שניתנו בכס2 3ֵבי1 בשווה כס2 +והכל ; של העובד
  "; 7ֲַעִקיִפי1 או שניתנו לאחר ְלט;ָבת;

  +לא יותרו ניכויי0 בשל , בבירור הכנסתו החייבת של אד0, פקודהל )15(32' לפי ס

ולמעט , לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, הוצאות לימודי0  "  
לצור' שמירה , שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, הוצאות השתלמות מקצועית

  " ;על הקיי0

 ,ערכה מטע0 לשכת המהנדסי0 והאדריכלי0שנ ,הבניה הירוקה בנושאהשתלמות מקצועית ה
שמירה "כ הונית1 להגדיר הלמילוי תפקיד תחיוניההשתלמות . ציפישל  הבתחו0 עיסוקהיתה 

  .ציפי של לשכרהלא ִיEֵָק2  זוהשתלמות מקצועית מימו1 עלות ". על הקיי0

אקדמי לתואר  ציפישל  הלמימו1 לימודי, סכו0 ששיל0 המעביד למוסד האקדמיה
  ."שווי"כ ציפישל  הִיָ=ֵק9 לשכר, > 1,650ס2 של , נאותבחשבו

  .דתשובה   
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  .3שאלה מספר 

  

ָמנ;ַע הרכב הוא משולב . ֶרֶכב ָצמ3ד Hְָרִטי ְלִ�3G�; ו של צחֶהֱעִמיד לרשותמעבידו של צח 
  .1: קבוצת המחיר, 2009: שנת הרישו0 של הרכב). ִהי7ְִריִדי(

  ? 1/2011�ו שווי השימוש ברכב שיזק9 לשכרו של צח במה

 !     2,580 .א  

 !    3,310 .ב

 !     3,110 .ג

  !     2,050 .ד

  פתרו�  

�   ).שווי השימוש ברכב(תקנות מס הכנסה ). 2(2' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד

  !  2,580   +) 1קבוצת מחיר (שווי שימוש ברכב   . 1  הסבר הפתרו�

   !  + 530  +  )ִהי7ְִריִדי(משווי שימוש לרכב משולב ָמנ;ַע ) ַהְפָחָתה(הפחת   . 2

     >  2,050  כ"סה

  .תשובה ד  
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1 "א0 חשבו1 הרט, לפי הסכ0 העבודה). 1"רט(ה טלפו1 סלולרי ֶהֱעִמיד ִלְר�3ת מעבידה של ציפי  .4שאלה מספר 
  .! 134משלמת ציפי את ההפרש מעל , בחודש מסויי0!  134+גבוה מ

  . ! 274ָעַמד ַעל  1+1/2011 ב"חשבו1 הרט

  ? 1/2011תלוש ב� שיש ִלְזק94 לשכרה של ציפי "ווי הרטמהו ש

 !   40 .א  

 !   0 .ב

 !    67 .ג

  !   100 .ד

  פתרו�    

�  ).2(2' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .)לפו1 ניידשווי השימוש ברדיו ט(תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש " + )שווי השימוש ברדיו טלפו1 נייד(תקנות מס הכנסה ל 2ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
ְלַמֵעט רדיו טלפוC�ָ 1מ3ר שנית1 להתקשר ממנו , ברדיו טלפו1 נייד שהועמד לרשות העובד

, י0 ְלִפי הנמו'שקלי0 חדש 100או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו0 העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו0 ההוצאה החודשית ששיל0 העובד 7ְֶ�ל אותו רדיו טלפו1 נייד

  min)  100;  274/  2= ( !   100  :! 100הנמו' מבי1 מחצית ההוצאה החודשית או 

  274 + 134  =!   140  :סכו0 ההוצאה החודשית ששיל0 העובד

  ) 100 + 140>  0(     >   0  :יפישל צ 20111/שווי השימוש שיש ִלְזק;2 לשכר 

  .בתשובה   
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 16+ ה ילד ב1ה. הנמצאי0 אצלו וכלכלת0 עליו) 16+ו 14בני (ילדי0  2+ אלמ1 , 45ב1 , צח  .5שאלה מספר 
  ).לילד אי1 כל הכנסה(משותק מלידה ונמצא בבית 

  ?2011בשנת המס  צחלכמה נקודות זיכוי זכאי 

 ז"נ  7.25 .א  

  ז"נ  5.25 .ב
 ז"נ  6.25 .ג

  ז"נ  4.25 .ד

  פתרו�    

�  45, 40 ,36 ,34' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :2011בשנת  צחנקודות זיכוי לה1 זכאי   הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

  ז"נ 1×  ילדי0 2=   ז"נ  2.00  בעד ילדי0 .ז.נ

  ז"נ  2.00  נטול יכולתילד זיכוי בעד 

  ז"נ  00.1  הורית+ חה חדמשפ

  ז"נ  25.7  כ נקודות זיכוי"סה

  .אתשובה   
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לפי חוק ) סדיר(ע0 עליתה שירתה שנה אחת בשרות חובה . 1/1/2008+ עלתה לישראל ב ציפי  .6שאלה מספר 
ביקשה  ציפי. אביב+תל ל למדה שנתיי0 באוניברסיטת"מצה מיד ע0 שחרורה. שרות בטחו1

, &'י ְ&ע4ָלה ֲחָדAָהיִהיא ַזָ&ִאית ִלְנק'ד4ת זִ  �דשי� 7ֶָה והח Aֶ42$ֹא י'ְבא' 7ְִמְנָי�  השומה מפקיד
 בתקופת השירות כי יצוי1. [ שנות לימודיה באוניברסיטה 2+ו ל"בשרות החובה בצה שנת שירותה

  ] .הכנסה היתה לציפי כל ובתקופת לימודיה לא ל"בצה

  � הנכו� ביותר ִמ7ֵי� המשפטי� ַה7ִָאי�י את המשפט /חרב

 י'ְבא'באוניברסיטה  שנות לימודיה 2, 34ָבא Gִ7ְַנָי1 לא7ְֵ�ר3ת ח;ָבה שירותה שנת  .א  
 .Gִ7ְַנָי1

י3ְבא3  לא באוניברסיטה שנות לימודיה Gִ7ַ ,2ְנָי1 6'ָבא7ְֵ�ר3ת ח;ָבה שירותה שנת  .ב
 .Gִ7ְַנָי1

 .שנות לימודיה באוניברסיטה 2+ 7ְֵ�ר3ת ח;ָבה ושירותה Gִ7ְַנָי1 שנת  י3ְבא3 לא .ג

  .שנות לימודיה באוניברסיטה 2+ 7ְֵ�ר3ת ח;ָבה ושירותה Gִ7ְַנָי1 שנת  י'ְבא' .ד
  פתרו�  

�  .35'  ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .3' ס +  )זיכוי לעולי0 במקרי0 מיוחדי0(כללי מס הכנסה 

  + )זיכוי לעולי0 במקרי0 מיוחדי0(כללי מס הכנסה ל 3' לפי ס  הסבר הפתרו�

לפקודה תקופת שירות ) ג(35החדשי0 כאמור בסעי2  42לפי בקשת הנישו0 לא תובא במני1   " 
ותקופת לימודי0 במוסד , ]נוסח משולב[ 1959+ט"תשי, סדיר לפי חוק שירות בטחו1

  "   .תיכוני+ללימוד על

  .גתשובה   
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בחודש . בשנה 2.4%ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית של . צח קיבל הלוואה ממעבידו  .7שאלה מספר 
  . ! 7,950ההלוואה על  יתרתעומדת , תקופת ַהEְִקיָפההוא , 12/2011

א0 המדד לא עלה כלל בתקופת ו, 5.24%לפקודה הוא ) ט(3א0 שיעור הריבית לעניי1 סעי2 
בחישוב חודשי מקורב (מהו סכו� שווי הריבית שיש ִלְזק94 לצח , )12/2011חודש (פה הזקי

  )מ בחישוביכ0"התעלמו מעניי1 המע( ?)12/2011(ההלוואה בתקופה זו  בגי�, )ומעוגל

 !  35 .א  

 !  226 .ב

 !  11 .ג

  !  19 .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

 2.4%נושאת ריבית של  .ואה צמודה למדדהלו .! 7,950 +יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  .בתקופת הזקיפה 0%+ מדד עלה בה .בשנה

�  לפקודת מס הכנסה) ט(3' ס  סעיפי� רלוונטיי

  )קביעת שיעור ריבית(תקנות מס הכנסה 

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה )ט(3עי2 ַעל Hִי ס  הסבר הפתרו�
  .עובדבי1 הריבית הקבועה בתקנות לבי1 הריבית ששיל0 השהיא ההפרש  ההכנסה. מעבודה

שחל עליו רק שיעור ) ט(3הלוואה ְלִעְנַי1 הסכו0 יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו0 הלוואה  7,320 > יתרת ההלוואה 7,950     .     עליית המדד

  7,950×  הריבית הנדרש שיעור 5.24% / 12 = 34.72      : 5.24% + השיעור הנדרש ְלִפי התקנות

     :הפרשי הצמדה 0%+ו ריבית שנתית 2.4%המעביד דרש מהעובד 

  7,950×  ) שיעור הריבית שדרש המעביד 2.4%/  12 + שיעור עליית המדד בתקופת הזקיפה 0%(  = 15.90

  מינימו0 34.72 +חוייב 15.90=   18.82  :ההפרש בי1 השיעור הנדרש לדרישה בפועל

  .תקופת הזקיפהגי1 ב > 19יחויב בשווי ריבית בס'  צח ,ָרב ומעוגל;ְמקבחישוב חודשי , לפיכ'

  .דתשובה   
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לא סיפק למעבידו ַהGְִ�ִני  3/2011ועד  1/2011+מ. עובד בשני מקומות עבודה ,30רווק ב1 , צח  .8שאלה מספר 
  .מס בשיעור ַהGְַר7ִי, בחודשי0 אלו, ניכה המעביד ַהGְִ�ִני ממשכורתו, לפיכ' .4ֵא03 ַמס

עד שכר , ַמסה4ֵא03 ְלִפי  .צח למעבידו ַהGְִ�ִני אישור 4ֵא03 ַמס מפקיד שומהָמַסר  4/2011+ב
  .יעור ַהGְַר7ִימס בשְלַנ�;ת לסכו0 ֶזה ֵי� ֵמֵעֶבר . 33%יש ְלַנ�;ת מס בשיעור !  32,100שנתי של 

  .בכל חודש!  9,680 +קבועה  ַהGְִ�ִנימשכורתו של צח אצל מעבידו 

  ).1/1/2011(מתחילת השנה המס מחושב על בסיס ִמְצַט7ֵר 

  ?6ֵא'� הַמס ְלא4ר, או מהו סכו� המס שיוחזר לו, 4/2011� כמה מס ינוכה משכרו של צח ב

 !   504  ניכוי מס  בס' של  .א  

 !    3,852  של החזר מס בס'  .ב

 !  34  ניכוי מס  בס' של  .ג

  !   290  החזר מס בס' של  .ד

  פתרו�  

  !  32,100>   9,680×  4=   !  38,720  :4/2011עד  1/2011 +שכר ִמְצַט7ֵר של צח מ  הסבר הפתרו�

  : ְלִפי אישור 4ֵא03 הַמס 4/2011מס ִמְצַט7ֵר שיש ְלַנ�;ת עד 

13,572  =45%  × )32,100 + 38,720  + (33%  ×32,100  

   3×  9,680×  45%=     13,068  :3/2011עד  1/2011מס שנוכה בחודשי0 

  572,13  + 068,13=    > 504  :20114/מס שעל המעביד ַהGְִ�ִני ְלַנ�;ת בשכר 

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

השלישית חיונית להפעלת  ואשניה במשמרת ה הבודתשע, )4ֲַחז3ָקה( שירותי0היא עובדת  ציפי  .9שאלה מספר 
 בשנת ההכנסת. לפקודה 10 'ס לעני1 במשמרות עבודה מתימתקי בו ,יצרני קווי הייצור במפעל

 שניה במשמרת עבודה בגי1!  46,200  ,ראשונה במשמרת עבודה בגי1!  101,640 + 2011  המס
  .שלישית במשמרת עבודה בגי1!  36,960+ ו

  ? 2011 בשנת ציפי קבלתש שמרותמ בגי� במס הזיכוי סכו� מהו

 !   2,934 .א  

 !   10,620 .ב

 !    9,540 .ג

  !   0 .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .7ְִגי1 עבודה במשמרות שניה ושלישית!  83,160ִמ4;ָכ� , ! 184,800 +הכנסה ממשכורת 

�  )על הכנסה בעד עבודה במשמרות שיעור המס(תקנות מס הכנסה . 10  'ס, פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

  :זיכוי ִמAְָמר4ת  הסבר הפתרו�

  101,640+  46,200+  36,960= !    184,800  : 2011+ממשכורת ב ציפי הכנסה כוללת של

   !   121,200  :לפקודה 10' סכו0 התקרה ְלִפי ס

  !    63,600  :חלק ההכנסה העולה על סכו0 התקרה

  46,200+  36,960= !    83,160  :שכר ִמְ�ָמר;ת שניה ושלישית

  83,160 + 63,600 =!    19,560  :שכר ִמְ�ָמר;ת המזכה בהטבת מס

  19,560×  15%= !   2,934  :הטבת המס

  בשנה!    10,620  :הזיכוי ַהGְַר7ִי 7ְִגי1 שכר ִמְ�ָמר;ת בתעשייה

  min)  934,2;  תקרה 10,620= (  >   934,2  :בדיקה מול התקרה

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

תקנות מס לפי , "משמרת שלישית"היומית המלאה המזערית של  מהי ִמְכַסת העבודה  .10אלה מספר ש
  ?הרלוונטיות הכנסה

 .שעות רצופות 5+מלא פחות  .א  

 .שעות רצופות 7+מלא פחות  .ב

 .שעות רצופות 6+מלא פחות  .ג

  . שעות רצופות 8+מלא פחות  .ד

  פתרו�  

�  1' תק +) שיעור המס על הכנסה 7ְַעד עבודה במשמרות(מס הכנסה  תקנות  סעיפי� רלוונטיי

  + )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(תקנות מס הכנסה לתקנות  1לפי תקנה   הסבר הפתרו�

על , שאיננה פחותה משש שעות רצופות, מכסת העבודה היומית המלאה +" משמרת שלישית"
  " ;התחלה שלה היא בתו0 המשמרת השניהואשר שעת ה, פי סידור העבודה הקבוע

  .תשובה ג  
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 2011שנת המס 

 

  

. 9/1/2011+התחילה לעבוד אצל מעבידה החדש ב, לצמיתות 100%נכה , 25רווקה בת , ציפי  .11שאלה מספר 
  . ! 58,500 + 1/2011בעד ") למס ברוטו("משכורתה 

כמה מס , הנחיות רלוונטי אחרולא מסרה למעביד כל מסמ2  101א� ציפי לא מילאה טופס 
  ?1/2011ממנה בתלוש ְלַנ&4ת הכנסה יש 

 !  25,750 .א  

 !   18,893 .ב

 !   26,325 .ג

  !   4,590 .ד

  פתרו�  

�  )ניכוי ממשכורת ומְ:ַכר ֲעב;ָדה ותשלו0 מס מעסיקי0(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0   סעיפי� רלוונטיי

  הנחיות מס הכנסה, 101טופס 

ניכוי ממשכורת ומְ:ַכר ֲעב;ָדה ותשלו0 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 ל) א(5ה לפי תקנ  הסבר הפתרו�
או משכורת 7ְַעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל0 לעובד משכורת חלקית" + )מעסיקי0

או שלא מילא את  101או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס , 101הצהיר העובד בטופס 
  ."ינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור ַהְ/ַר7ִי, אחרותנסות הסעי2 העוסק בפרטי0 על הכ

  ! 58,500  :של ציפי 1/2011משכורת 

  58,500×  %45=  > 26,325  :שיש ְלַנ�;ת, המס ַהGְַר7ִי ְלִפי התקנות

  .תשובה ג  
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 2011שנת המס 

 

  

  .12שאלה מספר 

  

הכנסתו מיגיעה אישית . 30/11/2011ועד  1/2/2011+לתקופה שמ 100%לצח נקבעה נכות של 
  .! 78,110 + 2011בשנת 

הפטור , למע1 הסר ספק [?  2011לפקודה שצח יכול לנצל בשנת המס ) 5(9' מהו הפטור ְלִפי ס
  ] לפי ימי�מחושב ) 5(9בסעי2 

 !    69,480 .א  

 !   78,110 .ב

 !   64,842 .ג

  !   57,678 .ד

  פתרו�    

�  ).5(9' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

הכנסה מיגיעת0 האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה) א)(5(9ְלִפי סעי2   הסבר הפתרו�
לפחות מחמת שלקה באיברי0 שוני0 והאחוז  90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי0 השוני0 שבלעדיו היה נקבע אחוז 
  :כמפורט להל1, לפחות 100%נכות של 

 579,600הכנסה עד לסכו0 של  +ימי0 או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלי0 חדשי0

הכנסה עד לסכו0 של  + ימי0  364ימי0 לבי1  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבי1  )2(
 ";שקלי0 חדשי0 69,480

) 1)(א(ה לו נכות כאמור בפסקת משנה שנקבע, לגבי עיוור או נכה", לפקודה) 1)(ג)(5(9ְלִפי סעי2 
שיחסו לכלל , יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, לגבי חלק משנת המס

הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבי1 מספר הימי0 בשנת המס שלגביה0 נקבעה הנכות לבי1 
) 1)(א(ה ויקראו את הסכומי0 הנקובי0 בפסקאות משנ, )יחס תקופת הנכות +בפסקה זו ( 365

  ".כסכומי0 שיחס0 לסכומי0 הנקובי0 כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב(+ ו

שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה , לגבי עיוור או נכה", לפקודה) 2)(ג)(5(9ְלִפי סעי2 
יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס , )2)(א(

ס' , ואול0 א0 תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, הוא כיחס תקופת הנכות
  ".;)2)(א(הסכו0 הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכו0 הנקוב בפסקת משנה 

  .ימי0 364ימי0 לבי1  185לצח נקבעה נכות לתקופה שבי1 

      303 +שלגביה0 נקבעה הנכות  2011מספר הימי0 בשנת 

  ) ימי0 בשנה 365 +ימי0 בדצמבר  31  + ימי0 בינואר  31=  ימי0 303( 
  :חלק מהכנסתו של צח בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות

  ההכנסה בשנת המס  78,110×  יחס תקופת הנכות  303/  365=  ! 64,842

  .! 69,480 +) 2)(א)(5(9הסכו0 הנקוב בסעי2 

 min]  )2)(א)(5(9' הסכו0 הנקוב בס 69,480;  4264,8= (  > 64,842           +השוואה לתקרה 

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

, עברה לגור בנהריה 1/2/2011+ב. תושבת חיפה היתה 31/1/2011עד . ציפי עובדת במפעל בעכו  .13שאלה מספר 
ס' כל הכנסתה מיגיעה אישית . חזרה לגור בחיפה 1/11/2011+ב. 31/10/2011ובה התגוררה עד 

  .! 240,000 + 2011בשנת 

  ?2011בשנת  ציפימהו ס2 זיכוי תושב הישוב לו זכאית 

 !  19,718 .א  

 !  23,400 .ב

 !  0 .ג

  !  22,195 .ד

  פתרו�  

�  11' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

מי שבמהל' שנת המס היה , )3(עד ) 1(על א2 הוראות פסקאות " + לפקודה) 4(11ַעל Hִי סעי2   הסבר הפתרו�
זכאי לזיכוי , ביישוב המפורט באות1 פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור לתושב

ובלבד שהיה תושב , ממס כאמור באות1 פסקאות באופ1 יחסי לתקופת תושבותו ביישוב
  ".חודשי0 רצופי0 לפחות 12היישוב 

  . חודשי0 רצופי0 12ציפי לא היתה תושבת היישוב נהריה במש' 

   .2011כוי תושב יישוב בשנת לא זכאית לזיהיא , לפיכ'

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

 4/2011+ָהֵחל ב. ! 4,660היה  3/2011חודש ) כולל(עד החודשי ברוטו  ושכר. 26רווק ב1 , צח  .14שאלה מספר 
  .בחודש!  5,592עומד על  ברוטו ושכר 4/2011ָהֵחל בתלוש , כלומר. 20%+הוגדל שכרו ב

ל צח ש" נטו"מהו שכר ה, )1/1/2011(מתחילת השנה  מצטבר על בסיסא� המס מחושב 
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(? )אחרי ניכוי מס הכנסה השכר( 4/2011בתלוש 

 !   5,482 .א  

 !   4,874 .ב

 !   5,516 .ג

 !   5,573 .ד

  
  פתרו�  

�  .121, 36, 34' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 מס מעסיקי0(סיקי0 תקנות מס הכנסה ומס מע

  :2011בשנת  צח זיכויי0 לה0 זכאי  הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

   ! 25.470=  209× ז "נ   25.2  כ נקודות זיכוי"סה

  

  4,660 × 3 + 5,592=   19,572  :החודשי0 כולל התוספת 4+שכר מצטבר ב

  19,572/  4=   4,893  :החודשי0 4+מוצע בהשכר החודשי המ

  :המוטל על השכר החודשי הממוצע" ברוטו"מס 

489.30  != 10%  ×4,893  

  :מס בניכוי זיכויי0 אישיי0 שיש לשל0 על השכר החודשי הממוצע

19.05  ! ) =0  ;470.25 + 489.30  (max 

  

  : 3/2011עד  1/2011י0 חודשכל אחד מהשהוטל על השכר ששול0 ב" ברוטו"מס 

466.00  ! =10%  ×4,660  

  : 3/2011עד  1/2011בכל אחד מהחודשי0 מס בניכוי זיכויי0 אישיי0 ששול0 

0  ! ) =0  ;470.25  + 466.00  (max 

  )19.05 × חודשי0 4( +)0 × חודשי0 3(= > 76.20  :מס מצטבר לתשלו0 פחות מס מצטבר ששול0  

  > 67  : )מעוגל( 2011/4+ב צח של והמס שיגבה משכר

  5,592 +  76=      > 5,516  ):אחרי ניכוי מס הכנסההשכר (הנטו שכר 

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

ְיֵמי וכל  ִלְקר;%ְטָיה הנסיעה. יממות 29 למש', ומעבידי "ע, ִלְקר4)ְטָיה צח נשלח 3/2011+ב  .15שאלה מספר 
   .וכ' ג0 הרכב שהושכר בה, המעביד של הכנסתור 3ֶהְכֵרִח5ִי0 ְלִייQ היו בהַהPְִה5ָה 

עסקי0  לקתמחיר כרטיס במח(  $  438 +  תיירי0כרטיס טיסה במחלקה   : הוצאות הנסיעה
  ).$ 1,141 +באותה טיסה 

  ).לכל לינה$  136($   3,944 +לינות במלו1  29  

  ).ליממה$  57($  1,653 +רכב ְ:ִכיַרת הוצאות 

  .את כל ההוצאות וֶהְחִזיר ל וזה וְדָרִ�י0 למעבידהנִ  המסמכי0 ואתהגיש את החשבו1  צח

למע� הסר [ ? ל"הנסיעה לחו בשל, לצור2 חישוב מס צחשל  ומהו הסכו� שיש ִלְזק94 לשכר
 ] הכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי ַעל ִ-י התקנות, ספק

  $  835 .א  
 $  748 .ב

 $  703 .ג

 $  616 .ד

 פתרו�  

� ).ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ). רישא( 17' ס, )2(2' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

   :ת תיירי�חלקבמ כרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

הסכו0 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) 1)(א)(2(2ְלִפי תקנה 
  .ממחיר הכרטיס 100% +הוצאות לרכישת כרטיס טיסה במחלקת תיירי0 

  .מותרת בניכוי במלואה, לרכישת כרטיס הטיסה$,  438בס2  ההוצאה, לפיכ2

  : הוצאות לינה

נמצאת ברשימת המדינות בה1 נית1 להגדיל את סכו0 הוצאות הלינה לא  ְקר;%ְטָיה  
  .25%+וההוצאות האחרות ב

  . 29= כ לינות "סה$,  136צח הוציא ֲעב3ר כל לינה 

בשל לצח הסכו0 שיותר , )הוצאות מסויימות ניכוי(לתקנות מס הכנסה ) ב)(2(2ְלִפי תקנה   
  +אשר כללה לא יותר מתשעי0 לינות  ,תוהוצאות לינה בנסיע

נית1 להגדיל את סכו0 לא במדינה בה , "הוצאות לינה מוכרות", לעניי1 החישוב שלהל1
הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא0 ה1 , 25%+הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב

   .הנמו' ביניה0, ללינה דולר 246 או, אמורותלתקנות ה 6לתקנה 

  ):כל הוצאות הלינה המוכרות, לפי התקנות האמורות, יותרו(שבע הלינות הראשונות   

  min)  התקרה$  246;  ההוצאה בפועל$  136( ×  לינות 7= $  952  

לא במדינה בה , יותרו( 108$+שעלות1 גבוהה מ ,)מהלינה השמינית ואיל'( הבאות הלינות 22
מהוצאות  75%, לפי התקנות האמורות, 25%+נית1 להגדיל את סכו0 הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב

  ): דולר ללינה 108+מא' לא פחות  ,הלינה המוכרות

  min ; 108$  [max) תקרה $ 246;  ההוצאה 136$( ×  %75[ ×  22= $  376,2

  $ 2,376+  $ 952=    $ 3,328:  הלינות 29כ הסכו0 שיותר לניכוי 7ְַעד "סה  

  $ 944,3 + $  328,3=           $ 616: הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי

 :הוצאות שכירת רכב

הסכו0 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) ד)(2(2ְלִפי תקנה 
Dלאר Dדולר  54לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על , הוצאות שכירת רכב בחו

  :לפי הנמו', ליו0

  min)  התקרה$  54;  ההוצאה בפועל$  57( ×  ימי0 29= $  1,566

  653,1$ + $ 566,1=                                           $ 87: מותרות בניכוי ינ�שכירת רכב שא' הוצ

  $ 616+ $  87=             $ 703:  הסכו� שיש ִלְזק94 למשכורתו של צח לצור2 חישוב מס

  .גתשובה   
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  :הבאי0 0רכיביההורכב מ, 66גרושה בת , של ציפי 1/2011 שכר  .16שאלה מספר 

 !     13,646  רגילשכר .  1

  !  1,490  רכב צמודשווי .  2

? אחרי ניכוי מס הכנסה, חודש זה בגי�") נטו לתשלו�(" ציפיל שישול�" נטו"המהו שכר 
  )י ודמי ביטוח בריאותהתעלמו מדמי ביטוח לאומ(

 !    11,072 .א  

 !   13,137 .ב

 !   11,856 .ג

  !    11,647 .ד

  פתרו�  

�  .121 ,א36 ,36, 34 'ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )מס מעסיקי0ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 ניכוי (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  סיעותנ. ז.נ

  50.0  אשה. ז.נ

  ! 574.75=  ! 209×   2.75  כ נקודות זיכוי"סה

  רגיל שכר 13,646 + שווי רכב 1,490 =!  15,136  :ציפי של" למס ט;7ְ3ר"שכר 

  :חישוב המס

2,573.70 ! = 30%  × )14,070  + 15,136  (+ 23%  ×5,410 + 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  

    :)סכו0 מעוגל( נקודות הזיכויהמס המתקבל לאחר הפחתת 

  המס שחושב  2,573.70 +  נקודות הזיכוי  574.75= !  1,999

  :)סכו0 מעוגל( לתשלו0 לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  ת שוויושכר ללא זקיפ  646,13 +המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 999,1=  > 647,11

  .דתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

 "תוספת ניהול" המעביד לו משל0, הרגיל שכרו על נוס2. )ברוטו( ! 7,534 + צח של הרגיל שכרו
  .חודש בכל נטו!  2,519 של בס'קבועה 

התעלמו מדמי ביטוח ( ?")שכר ברוטו למס(" 1/2011�לצור2 חישוב מס ב צח של ומהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 !  10,805 .א  

  !   10,463 .ב
 !   10,053 .ג

  !   10,674 .ד

  פתרו�    

�  . 121 ,36, 34 'ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 מס מעסיקי0(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 

  ! 534,7   צח רגיל שלה ושכר  הסבר הפתרו�

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  ! 470.25= !  209×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

. ! 507בחודש הוא !  5,070משכורת מצטברת של  7ְִגי1המס המצטבר , לפי טבלאות המס
  .הקבועה" תוספת הניהול"תשלו0 נית1 להתעל0 מנקודות הזיכוי בגילו0 , כלומר

  .14%במדרגת מס שולי  צח נמצא 7,534בשכר 

   7,534+  2,519) /  1 + 14%= (  10,463.07<  14%מדרגת המס " גבול" 8,660

  .בגילו0 אנו חורגי0 ממדרגת המס הנוכחית +מסקנה 

  ) 660,8 + 534,7 ( = ! 126,1בס' " ברוטו"נותר , %14במדרגת מס 

  .! 157.64  +  14%ומס בשיעור , ! 968.36 + " נטו" 86%+ מתפצלי0 ל!  1,126

   2,519 + 968.36= !  1,550.64:  יתרה שנותרה לגילו0

  .23% +גילו0 היתרה מדרגת המס ל

  64.550,1) /  1 +  %23= (    ! 013.82,2  :   גילו0 היתרה

  1,126+  2,013.82=   !  3,139.82  :כשהוא מגול0!  2,519הסכו0   

   534,7+  82139,3.=  673.82,10>  %23מדרגת המס " גבול" 070,14

     > 674,10  :   )מעוגל(  2011/1+  לצור' חישוב מס ב צח של ושכר

  .דבה תשו  
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  .18שאלה מספר 

  

אצל , בכל תקופת עבודתו .31/5/2011+ב שפוטרעד , שני0 4היחיד  ועבד אצל מעבידצח 
היתה , 5/2011לרבות משכורת , משכורתו החודשית .70%עבד בהיק2 משרה של , מעבידו

1Tְָקב3ָעה ִ�ְלַה:  

  !    5,600  תחודשי משכורת.  1
  !   2,580  צמודרכב שווי .  2

 הגדלת קשיוב השומהלפקיד  פנה צח .! 43,950 + וממעביד קיבל צחש הפרישה מענק ס'
  .ְגָדל3ה והפטור א;ט;ָמִטית Pְָרה3א ובקשת. ת; ְלַהֲעִניק3ֶ�7ְַסְמכ פטור

  ? לפקודה) א7(9' לפי ס ,לאחר הגדלת הפטור ,פרישה זהמס של מענק ב החייבהחלק  'ַמה

 !   21,550 .א  

 !   0 .ב

  !   10,350 .ג
 !   11,950 .ד

  
  פתרו�    

�  ).א7(9סעי2  +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :לפקודה) א)(א7(9' לפי ס  הסבר הפתרו�

עד סכו0 השווה למשכורת של חודש לכל שנת  + מענק הו1 שנתקבל עקב פרישה   )1(  "
רשאי , עלה סכו0 המענק על השיעור האמור; לפי המשכורת האחרונה, עבודה

בגובה , בהתחשב בתקופת השירות, כולו או מקצתו, המנהל לפטור את העוד2
  ;בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה, השכר

לכל שנת !  11,650בשו0 מקרה לא יעלה הסכו0 הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  ;עבודה בחלק משנה7ְֶ�ל עבודה וחלק יחסי מסכו0 זה 

הכנסת  + פירושה, לעניי1 חישוב הפטור על מענק פרישה" כורתמש" + לפי הנחיות מס הכנסה 
 .עבודה למעט תשלומי0 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד

עשר החודשי0 שקדמו +Uמשכורת חודשU אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שני0
כמשמעותו בתקנות פיצויי ( להיות גבוה מUשכר עבודהU סכו0 המשכורת יכול. לפיטורי0

  .שחייבי0 לשל0 עבורו פיצויי0) 0פיטורי

מאחר שלא חלו בתקופת עבודתו של צח (  .  ! 5,600  : לפי משכורת אחרונה, של חודשמשכורת 
אי1 צור' , שינויי0 בהיק2 משרתו

  ).השכר האחרו1 למשרה מלאה" תרגו0"ב

  :נהלהגדלת הפטור שבסמכות המ ללא, צח שלר Hָ3טַמֲעָנק 

  min  [ min)  תקרה 11,650; 5,600( ×  עבודה נותש 4;  מענק בפועל 43,950= [ !  22,400
  

) 26/7/2010+ בתוק2 מ(מופעלת אוטומטית , בכפו2 לבקשת האד0 שפרש, לפי הנחיות מס הכנסה
ממשכורת של חודש ולא יותר  150%+עד ל) א7(9סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעי2 

  .נקובה בסעי2מתקרת הפטור ה
  

  :הגדלת הפטור שבסמכות המנהל כולל, צחשל ר Hָ3טַמֲעָנק 

   min  [min)  תקרה 11,650; 600,5×  %150( ×  עבודה.ש 4;  מענק בפועל 950,43= [ !  600,33
  

  מענק  950,43 +פטור 600,33=  > 350,10  :לאחר הגדלת הפטור, החלק החייב במס של המענק

  .גתשובה   
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  :י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי�/בחר  .19ספר שאלה מ

 .א לפקודה45' זכאי עובד לזיכוי ממס לפי ס, בעד חלקו בתשלומי0 לקר1 השתלמות .א  

 .לעניי1 קר1 השתלמות" משכורת הקובעת"שכר שעות נוספות נכלל ב .ב

 .לפקודה 47' פי סזכאי עובד לניכוי ל, בעד חלקו בתשלומי0 לקר1 השתלמות .ג

לעניי1 " משכורת הקובעת"לא נכללי0 ב תשלומי0 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו .ד
  .קר1 השתלמות

  פתרו�  

�  ).ה(3' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

א0 הוא (ביטוח חייו או חיי ב1 זוגו בחברת ביטוח א ד1 בתשלומי עובד ל45סעי2   +' א 'תש  הסבר הפתרו�
לרשות מקומית או לגו2 , למדינה, לקופת גמל לקיצבהבתשלומיו ; )לתושב ישרא

בתשלומיו  ;לש0 שמירת זכות הפנסיה שלו או של ב1 זוגו, אחר שקבע שר האוצר
לקופת , סכומי0 ששיל0 לביטוח חיי ילדו בחברת ביטוחוב ביטוח קצבת שאירי0ל

תנאי0 בכפו2 ל, גמל לטובת ילדו או לש0 שמירת זכויות הפנסיה של ילדו
עובד לא זכאי לזיכוי , בעד חלקו בתשלומי0 לקר1 השתלמות, כלומר. מסויימי0
  .אינה נכונה' תשובה א, לפיכ'. א לפקודה45' ממס לפי ס

שכר שעות ... למעט  +ַהְכָנַסת ֲעב;ָדה  +" משכורת קובעת" +לפקודה ) ה(3' לפי ס  +' ב 'תש
  .אינה נכונה' תשובה ב, כלומר... ". נוספות

לרשות , מדינהללמו ואו שש, לקופת גמל לקצבהולמו שש ד1 בסכומי0 47סעי2   +' ג 'תש
בעד , כלומר. ת פנסיהיולש0 שמירת זכו, מקומית או לגו2 אחר שקבע שר האוצר

, לפיכ'. לפקודה 47' עובד לא זכאי לניכוי לפי ס, חלקו בתשלומי0 לקר1 השתלמות
  .אינה נכונה' תשובה ג

למעט תשלומי� שניתנו  +ַהְכָנַסת ֲעב;ָדה  +" משכורת קובעת" + לפקודה  )ה(3' לפי ס  +' ד 'תש
לא  תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, כלומר. ... "לעובד לכיסוי הוצאותיו

  .נכונה' תשובה ד. לעניי� קר� השתלמות" משכורת הקובעת"נכללי� ב

  .דתשובה   
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שווי שימוש  &4ֵלל, ! 38,400 + 01/2011בחודש  ")7ְר3ט; ְלַמס("ְלצ;ֶרְ' 4ְַ�ל03 מס  ל צחשכרו ש  .20שאלה מספר 
  .)! 4,310( 4ברכב קבוצה 

תגמולי  ַמְרִ�יבַעל ֶחְ�7;1 (בחודש !  1,320עבורו לקופת גמל לקיצבה ַמְפִרי�  צח ו שלמעביד
, מפקיד ג0 הוא את חלקו צח ,למע1 הסר ספק[דש בחו!  1,260בד1 כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי1

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה  בגי� 1/2011בתלוש  צחמהו השווי שיש ִלְזק94 ל
  ?)סכו� מעוגל(ולביטוח אובד� כושר עבודה 

 !   97 .א  

 !   0 .ב

 !   67 .ג

  !   88 .ד

  פתרו�  

�  הנחיות מס הכנסה, לפקודת מס הכנסה) 14(32סעי2   סעיפי� רלוונטיי

  .1' ס +) כללי0 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה 

  :2011בשנת המס . ע.כ.אלרכישת ביטוח  חישוב ההוצאהְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניי�   הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה 7ְִגי1 ההפרשה ל .1

  38,400 +  4,310= !  34,090  :ללא שווי השימוש ברכב צח של הכנסת עבודה

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  34,090 ; 33,228 ( × 7.5% = ! 2,492.10 <!  1,320

 max)  0;  1,320 +  2,492.10= ( ֵאי1 : קיצבהשווי 

  :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודהחישוב הזקיפה 7ְִגי� הפרש .2

  :תקרה ראשונה

    : משכורתו של העובדמתו' ) קיצבה(ת המעביד למרכיב התגמולי0 שיעור הפרש

3.87%  =34,090  /1,320  

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

%63.3  ) =0  ;%87.3 + %7.5  (max  

  :ונבחר את הקט1 ִמ7ֵי1 השניי0 3.5%+נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%3.50  ) =%63.3 ;%3.5  (min  

  :ונקבל את התקרה הראשונה, במשכורת העובדהנמו' נכפיל את השיעור 

  %3.50×  34,090=   ! 15193,1.  :1תקרה 

   : תקרה שניה 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.ַהGְַר7ִי אותו מותר ְלַהְפִרי� לאהשיעור 

  min)  34,090;  228,33( ×  %3.5=  ! 1,162.98  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

1,172.10  ! =1,320 + %7.5  × )228,33  ;34,090  (min 

   max)  1,172.10;  0= (  ! 1,172.10  :3תקרה 

  :היא הקטנה ִמ7ֵי1 שלוש התקרות שחישבנו. ע.כ.תקרת ההוצאה האפשרית לא

  min)  15193,1.;  1,162.98;  1,172.10= ( !  1,162.98  .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  :שיש ִלְזק;2. ע.כ.ונקבל שווי א, מההפרשה 7ְפ;ַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max)  1,260 + תקרת ההוצאה 98.162,1;  0= ( !  02.97=  )סכו� מעוגל(>  97  .:ע.כ.שווי א

  .אתשובה   
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. 4/2011ו0 חודש בת מעבודתה פוטרה, שבעלה עובד, )17עד  6בני (ילדי0  7+ נשואה , ציפי  .21שאלה מספר 
זו היתה ג0 משכורת החודש ששולמה , למע1 הסר ספק. [ ! 12,000 +משכורתה החודשית קבועה 

  ] .4/2011לה לחודש 

  :חושבו הסכומי0 הבאי0, 4/2011תשלו0 שכר  מ;ֵעדשמולא 7ְ  161+ בטופס ה

  !  151,450 +  לפקודה) א7(9 'ס לפי ממס פטור פרישה מענק. 1

  !  33,864 +  הכנסה במס חייב פרישה מענק. 2

  ?ציפיכמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של , לפי התקנותא� חישוב המס נעשה 

 !   6,533 .א  

 !   8,539 .ב

 !   8,420 .ג

  !    5,301 .ד

  פתרו�  

�  .  121, 66 ,א36 ,36, 34' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

 +) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 מס מעסיקי0(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 
  ).1)(א(7, )א(4' תק

  .לא נלקח בחשבו1 בחישוב המס) ! 151,450( לפקודה) א7(9' ר ממס ְלִפי סHָ3טהַ Hְִריָ�ה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

עביד המשל0 מ" + ...)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 ל) 1)(א(7ְלִפי תקנה 
ינכה בעת , לפקודה) א7(9מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ; פטור ממס ְלִפי סעי2 , ילעובד למעט עובד יומ

ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה , היה משכורת בלתי קבועה 3מס ְ�ִאיT, התשלו0 מהחלק שאינו פטור
  ..."לעובד

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

מעביד המשל0 " + ...) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(קי0 תקנות מס הכנסה ומס מעסיל) א(4ְלִפי תקנה 
; 12+מס בסכו0 השווה להפרש המס המוכפל ב, בעת התשלו0, ינכה ממנה, לעובד משכורת בלתי קבועה

ההפרש בי1 המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת  + " הפרש המס", ְלִעְנַי1 ֶזה
עשר + בתוספת החלק השני0, תו ממשכורת החודש לאותו חודשלבי1 המס שיש לנכו, הבלתי קבועה

  ..."מהמשכורת הבלתי קבועה

  :החישוב

  תושב ישראל 2+  נסיעות 0.25 + אשה 0.50 + ילדי0 7 = 9.75    :נקודות זיכוי

  75.9×  209=  ! 2,037.75  +סכו0 נקודות הזיכוי   

  33,864/  12= !  2,822  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני0 עשר מ

 12,000+  2,822= !  14,822  :    מהמשכורת הבלתי קבועה 12+החלק ה+ משכורת החודש 

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

2,479.50  != 30% ×  )14,070 + 14,822 (  +23% × 5,410  +14% × 3,590  +10% × 5,070  

  max)  0;  50.479,2 + 75.2,037= (  >  441.75  : יכוי זיכויי0 אישיי0מס בנ

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

1,777.80 ! = 23%  × )8,660  + 12,000 + ( 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  max)  0;  7.8077,1 + 75.2,037= (  > 0  : מס בניכוי זיכויי0 אישיי0

  441.75 + 0= !  441.75  :הפרש המס

המשכורת הבלתי ("אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , 12+הפרש המס מוכפל ב
  441.75×  12=  > 301,5  "):קבועה

  .דתשובה   
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  .22שאלה מספר 

  

צח , בנוס2 על משכורתו"). למס ברוטו("!  41,230על  העמד, 72+ ב1 ה, של צח 1/2011 תרושכמ
לפי פרק ביטוח " קצבת זקנה"( מהמוסד לביטוח לאומי!  2,707בס'  ִקְצ7ַת ִזְקָנהמקבל בכל חודש 

  .)זקנה ושארי0 בחוק הביטוח הלאומי

  ? 1/2011בחודש  של צח מקצבת הזקנהכה ומס הכנסה ינ כמה

 !   271 .א  

 !  1,218 .ב

 !   0 .ג

  !   947 .ד

  פתרו�  

  )ג6(9' ס +פקודת מס הכנסה   יי�סעיפי� רלוונט

לפי פרק ביטוח , המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי "קצבת זקנה", לפקודה )ג6(9' לפי ס  הסבר הפתרו�
  .היא הכנסה פטורה ,זקנה ושארי0 בחוק הביטוח הלאומי

  .לא ינוכה מקיצבה זו מס הכנסה, לפיכ'
  .גתשובה   
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 6.67% פנסיה לקר1ֲעב3ָר� ַמְפִרי�  היחיד המעביד. ! 6,705 + 01/2011+ב ציפישל  השכר  .23שאלה מספר 
ֵלי 3ְלַמְרִ�יב 4ְַגמ מתמשל ציפי. )לפנסיה חובה] נוסח משולב[צו הרחבה מכוח ( חודש בכל המשכר
 ציפי של היחידה ההפרשת זו, ספק הסר למע1. [המשכר %33.3 של שיעור קר1 באותה העובד

  ].גמל קופותל

 התשלומי בשל, 01/2011בתלוש  ציפיקבל שת) לפקודה' א45' ס לפי(וי ממס מהו הזיכ
  ?בקר� הפנסיה העובדֵלי 'ְלַמְרִ&יב 6ְַגמ

 !   164.27 .א  

 !   78.15 .ב

 !   223.28 .ג

  !   55.82 .ד

  פתרו�  

�  .א45' ס +פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  6,705×  3.33%=   !  223.28  +) קר1 הפנסיה(יצבה הפרשת עובד לקופת גמל לק  הסבר הפתרו�

    + 01/2011+ב ציפיהמזכה של  ההכנסת

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 200,8; הכנסה בפועל 705,6{ = !  705,6

  min} )  705,6×  %7 =  469.35( ;  223.28{ = !  223.28  + מגבלת עמית שכיר 

  223.28×  %35=        > 15.78  +א 45' לפי ס זיכוי

  .בתשובה   
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ציפי מסרה לצח  2011בתחילת . ַהִ/Aְִנימעבידה שהוא , ת בחצי משרה אצל צחעובדציפי   .24שאלה מספר 
  .2011צח פעל על פי הוראות אישור תיאו0 מס זה בכל שנת .  אישור תיאו0 מס מפקיד שומה

�י את /בחר(? לאחר תו� שנת המס 106לציפי טופס חייב צח לתת , על פי התקנות, הא
�  )המשפט הנכו� ביותר ִמ7ֵי� המשפטי� ַה7ִָאי

 .מאחר שצח פעל על פי אישור תיאו0 מס מפקיד שומה, לא .א  

 .לאחר תו0 שנת המס 106על צח לתת לציפי טופס . כ1 .ב

 .ולא מעבידה העיקרי של ציפי, מאחר שצח הוא מעבידה המשני. לא .ג

  .ורק א0 נוכה 7ְפ;ַעל מס ממשכורתה של ציפיאבל א' , כ1 .ד

  פתרו�    

� +) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 מס מעסיקי0(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0   סעיפי� רלוונטיי
  ).א(13' תק

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 ל) א(13תקנה לפי   הסבר הפתרו�
  +) מס מעסיקי0

, ית� לעובד אישור, בי� א� ניכה ממנה מס ובי� א� לאו, מעביד ששיל� משכורת לעובד  "   
האישור יינת1 לא ; על כל המשכורת ששיל� לו ועל המס שניכה ממנה, 0106בטופס 

במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת  31יאוחר מיו0 
  "  .הכל לפי העני1, מועסק בידי המעבידאו ביו0 שבו חדל העובד להיות 

  .בתשובה   
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 קבוע שכרו החודשי. 7ְָעָנ2 ַה7ְִנָיXִ�ַ 1י1מועסק , )"ַזַ�אי 3Dח 4;ַ�ב"(מרומניה  זר עובד, קלאודיו  .25שאלה מספר 
  ).שעות בחודש 186עובד  קלאודיו(!  18,240 +

 �  ? קלאודיושיש לשל� בכל חודש 7ְִגי� שכרו של " זר היטל העסקת עובד"מהו סכו

 !   2,736 .א  

  !   1,824 .ב
 !   0 .ג

  !  3,648 .ד

  פתרו�  

�תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל   סעיפי� רלוונטיי
  . 45' ס, 44' ס +) 2004+ו 2003הכלכלית לשנות הכספי0 

  ).גדרותה( 1' ס +פקודת מס הכנסה 

  .היטל על העסקת עובדי0 זרי0 +טבלאות מס הכנסה 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (התוכנית להבראת כלכלת ישראל לחוק ) א(44' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  + )2004+ו 2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי0 

, )תנאי0 הוגני0 איסור העסקה שלא כדי1 והבטחת(כהגדרתו בחוק עובדי0 זרי0  +" עובד זר"
  :למעט כל אחד מאלה, 1991+א"התשנ

הסדרי0 כלכליי0 (לחוק יישו0 ההסכ0 בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ' עובד זר שפרק ו  )1(  
  ;חל עליו, 1994+ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות שונות

עובד זר המועסק כדי1 בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את   )2(  
  ;למקו0 מגוריו באותה מדינה, בדר' כלל 7ְת;0 יו0 העבודה, ראליש

  ;עובד זר המועסק כדי1 במת1 טיפול סיעודי  )3(  

  )4(  Dוספורטאי חו Dא לפקודת מס הכנסה75כהגדרת0 בסעי2 , עיתונאי חו;  

הכנסה בסכו� השווה לפעמיי� השכר , 7ֲַעב'ר חודש עבודה, עובד זר שמשולמת לו  )5(  
 180�ולגבי עובד זר המועסק פחות מ, מזהאו הכנסה בסכו� הגבוה , משקהממוצע ב
הכנסה בסכו� השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא  � ש שעות בחוד
או הכנסה , ומוכפל בסכו� השווה לפעמיי� השכר הממוצע במשק 180�מחולק ב

  ;בסכו� הגבוה ִמֶ=ה

או עבירות , 1977+ז"התשל, א לחוק העונשי2031י2 עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סע  )6(  
במש' שהותו במקלט , והעובד, יפו+אביב+השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל, נלוות

  .האמור

, לכל מונח בפרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, לחוק האמור) ב(44' לפי ס
  .ֶאTָא ִא0 1�ֵ נאמר במפורש אחרת

  

השכר הממוצע כפי שהוא מחושב  +" השכר הממוצע במשק", הכנסה לפקודת מס 1' לפי ס
כפי שמפרס0 , ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ב(2לצור' גמלאות ודמי ביטוח לפי סעי2 

  .בחודש!  8,307 + 2011נכו1 לשנת המס , השכר הממוצע האמור.   המוסד לביטוח לאומי

   + אמור הלחוק ) א(45' ְלִפי ס

מס' כל ההכנסה של עובד זר ששיל0 בשנת המס  20%בהיטל בשיעור של מעסיק חייב "
וא0 העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפי0 ) ההיטל +בפרק זה (

ובענ2 המסעדות , 10% +בענ2 החקלאות : אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להל1
  ."%15 +בענ2 הבניי1 בענ2 התעשייה או , )1(האתניות

  .13.75% +  2011שיעור ההיטל בענ2 המסעדות האתניות בשנת   )1( 
        

מפעמיי� השכר  הגבוההכנסה בסכו� , )שעות 186( 7ֲַעב'ר חודש עבודה, משולמת קלאודיול
  ! 307,8×  2= !  614,16 > ! 240,18  + הממוצע במשק

  .המעביד לא חייב לשל� היטל על הכנסתו של קלאודיו, לפיכ'

  .גתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
  

ַהGְַסXִיר , קיבוציְלֶהְס0�ֵ  ַצדשהוא , חדשלעבוד אצל מעביד  1/3/2011+בהתחילה , 28בת , ציפי  .26שאלה מספר 
  .ימי0 30על  ע;ָלה תקופת עבודתה של ציפי  . ע;ְבָדיו שלֶאת 4ְָנֵאי ָהֲעב;ָדה 

י את /בחר( ?6ְָנֵאי ַהֲעָסָקָתNעל " לעובדהודעה " פיבתו2 כמה זמ� חייב המעביד למסור לצי
�  )המשפט הנכו� ביותר ִמ7ֵי� המשפטי� ַה7ִָאי

  .ולעבוד אצל המהיו0 שהתחילימי�  90�מלא יאוחר  .א  

  .ולעבוד אצל המהיו0 שהתחילימי�  30�מלא יאוחר  .ב

 .לעבוד אצלו המהיו0 שהתחיל ימי� 7�מלא יאוחר  .ג

  .עבודת0 הוסדרו בהסכ0 קיבוצי ֶ�4ְָנֵאילא חלות על עובדי0  הרלוונטי חוקההוראות  .ד

  פתרו�    

�  .9' ס, 1' ס +  )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד   סעיפי� רלוונטיי

לא יאוחר משלושי� , מעביד ימסור לעובד" +) תנאי עבודה(לחוק הודעה לעובד  1לפי סעי2   הסבר הפתרו�
, וא0 היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, ימי� מהיו� שהעובד התחיל לעבוד אצלו

הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי , לא יאוחר משבעה ימי0 +) נער +להל1 ( 1953+ג"התשי
  ".)ההודעה + בחוק זה (העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה 

הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על " + לחוק  9לפי סעי2 
�  ."אינה עולה על שבעה ימי0 + וא0 היה העובד נער , שלושי� ימי

  

ימי�  30�מיאוחר  לא, לציפיחייב למסור  המעביד, ימי0 30על  הלוע התקופת עבודתמאחר ש
  .העל תנאי העסקת" הודעה לעובד", ולעבוד אצל המהיו� שהתחיל

  
 .תשובה ב
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+ ב. שכרו משתל0 לו על בסיס של ימי עבודה. חודשי0 10ֶזה  תובמקו0 עבודד עוב, 66ב1 , צח .27שאלה מספר 
 ְלַק05ֵ ֶאתעל מנת , מעבודתו שבוע ֶנֱעָדר, שהוא יהודי, צח. ט;ָבה 7ְֵ:יָבה, נפטר אביו 3/2011
  ").ִ�ְבָעה"ה( ֲאֵבל3תה ח;ַבת

י את המשפט /בחר(? ֶזה בשבוע עבודה שנעדר בה�הַזַ&אי לתשלו� שכר ֲעב'ר ְיֵמי הא� צח 
�  )הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי

 .ששכרו של צח משתל0 לו על בסיס של ימי עבודהֵמ%ַחר  ,לא .א 

תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבו1 ימי יהיו על חשבו1  ֵא3Tימי0  ֲאָבל, כ� .ב
 .החופשה המגיעי0 לו

 .לפני היעדרותו זו, דהחודשי0 באותו מקו0 עבו 12+פחות משצח עבד ֵמ%ַחר , לא .ג

  .שבועאותו ֲעב3ר ְיֵמי העבודה שנעדר בה0 ב וצח ַזַ�אי לתשלו0 שכר, כ� .ד
  פתרו� 

�  הסכ0 מסגרת +צו הרחבה  סעיפי� רלוונטיי

  :הסכ0 מסגרת + לצו הרחבה  7ְלִפי סעי2  הסבר הפתרו�

, ילדי0, הורי0 במות(חודשי0 והמקיי0 חובת ֲאֵבל3ת  3עובד שעבד במקו0 העבודה לפחות   "
יהיה זכאי , ואינו עובד באות0 ימי0, ")שבעה("מטעמי דת או נוהג ) יותאחאחי0 ו, ב1 זוג

  . ")קלנדריי0(לתשלו0 שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בה0 ולא יותר משבעה ימי0 

  .תשובה ד 
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למעבידו הודיע , לאחרונה. שני0 5 טק מזה+ מהנדס בחברת הייכ בה בדועובתל אביב צח גר   .28שאלה מספר 
, עבידמלבהודעתו . לישוב באזור פיתוח) של צח(מקו0 מגוריו ַהֲעָתַקת עקב , שהוא מתפטר

 .ִמְתYֵHַרכ' הוא  ומשו0, אביב+מ מתל"ק 130המרוחקת , צח כי הוא עובר לכרמיאלפירט 
, בלתי סבירֵנֶטל מהווה עבורו  ,מתגורר בכרמיאל7ְע;ד; , הוסי2 צח, אביב+המש' עבודה בתל

  .אי1 לו ברירה אחרת אלא להתפטר, לפיכ'. מבחינת הדר' שעליו לעשות אל העבודה וממנה

�עקב העתקת מקו� מגוריו , יראו את התפטרותו של צח, לפי חוק פיצויי פיטורי�, הא
  )י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי�/בחר(? כפיטורי�, לכרמיאל

 .תושביו ה0 חקלאיֶ 0�Gְַר7ִיתמאחר שכרמיאל אינה ישוב , לא .א  

 .את התפטרותו של צח כפיטורי0 רואי0, לכרמיאל ביו0 שבו ֶהְע4ִיק את מגוריו. כ1 .ב

 ".ישוב באזור פיתוח"מאחר שכרמיאל אינה , לא .ג

  .חודשי0 6בכרמיאל לפחות אבל א' ורק א0 צח יגור , כ1 .ד

  פתרו�  

�  ).2(8' ס +ויי פיטורי0 חוק פיצ  סעיפי� רלוונטיי

  ).ב(12' ס +) שרואי0 אותה כפיטורי0 והתפטרות, חישוב הפיצויי0(תקנות פיצויי פיטורי0 

התפטרות של עובד עקב  )לעניי1 חוק זה( יראו כפיטורי0, לחוק פיצויי פיטורי0) 2(8' לפי ס  הסבר הפתרו�
לישוב באזור פיתוח מישוב  או, מישוב שאינו חקלאי +לישוב חקלאי " +  העתקת מקו� מגוריו
לעני1 פסקה ; בתנאי0 שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת, שאינו באזור פיתוח

ישוב שנמנה ע0 סוגי ישובי0 שנקבעו בתקנות  + " ישוב באזור פיתוח"או " ישוב חקלאי"זו 
הכל לפי , באישור ועדת העבודה של הכנסת כישובי0 חקלאיי0 או ישובי0 באזור פיתוח

  ". ;העני1

והתפטרות שרואי0 , חישוב הפיצויי0(לתקנות פיצויי פיטורי0 ) ב(12התנאי0 שנקבעו בתקנה 
  ):אותה כפיטורי0

"   �א� העובד גר , לחוק 8לסעי9 ) 2(לפי פסקה רואי� התפטרותו של עובד כפיטורי
  .בישוב באזור פיתוח שאליו העתיק את מגוריו בישוב חקלאי או חדשי� 6לפחות 

  –בתקנת משנה זו 

  ;או ישוב שמרבית תושביו ה0 חקלאי0, מושב, קיבוD +" ישוב חקלאי"

, נהדימו, שמש+בית, שא1+בית, אילת, אופקי0: אחד הישובי� �" ישוב באזור פיתוח"
, תרשיחה+מעלות, רמו1+מצפה, מדרשת שדה בוקר, העמק+מגדל, כרמיאל, ירוח0, חצור

, שלומי, שדרות, שמונה+קרית, מלאכי+קרית, גת+קרית, צפת, ערד, עילית+נצרת, נתיבות
, מורשת, שכניה, קורנית, יעד, יודפת, עצמו1, גילו1, עפולה, טבריה, עכו, עלית+יקנע0
, מכמני0, כמו1, תרשי0, עמקה, אדר, מתת, הילה, ורדי0+כפר ,יבנאל, מרכז ספיר, מנו2

, מנחמיה, קציר, כליל, טל אל, צורית, פרחי אביב, הררית, עדי, ארשת, ורד הגליל
, מסד, יסוד המעלה, כפר תבור, )המושבה(כנרת , ראש פינה, רמת ישי, מגדל, מטולה

מצפה , חורפיש, רקפת ,מעלה צביה, יובלי0, הר חלוD, אשחר, חיספי1, מצפה נטופה
  " .שרשי0, אבטליו1, אלו1 הגליל, גבעת אבני, גבעת אלה, הושעיה

  

לחוק פיצויי  )2(8' מנת שיקומו התנאי0 לזכאות לפיצויי פיטורי0 מכח סעל , פי הפסיקהל
המניע להעתקה הוא היענות ג0 א0 , יווצר מצב אשר בו העתקת המגורי0יצרי' ש, פיטורי0

מביאה לכ' שהעובד אינו יכול להמשי' לעבוד , שהמדינה מעוניינת בהשבותית ילמשימה התי
די לו לעובד שיעתיק את מקו0 מגוריו לא  .בעבודתו הקודמת ועל כ1 מתפטר הוא מעבודתו

לזכותו בפיצויי כדי  +ידי כ' למקו0 עבודתו +אפילו מתקרב הוא על, פיתוחבאזור ישוב ל
  .פיטורי0

1 העתקת מקו0 כדי לוודא א0 היה קשר סיבתי סביר בי ,מקרה על נסיבותיויש לבחו1 כל 
   .המגורי0 וההתפטרות

אי1 זה סביר , מאחר שמדובר בערי0 המרוחקות זו מזו מרחק גדול, במקרה שתואר בשאלה
  .בעודו מתגורר בכרמיאל, תל אביבלהמשי' ולעבוד ב צחלדרוש מ

עקב העתקת מקו0 , ל צחיראו את התפטרותו ש, בנסיבות שתוארו בשאלה, מכל האמור לעיל
א� , כפיטורי0 ,)אביב+תל( מישוב שאינו באזור פיתוח) כרמיאל(לישוב באזור פיתוח מגוריו 

  .חודשי� 6צח יגור בכרמיאל לפחות 

  .דתשובה   
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 5,384 +) חיקוק י"עפ(ַה];ָתר אחרי ניכויי חובה  החודשי ושכר. עובד במשכורת ,26רווק ב1 , צח  .29שאלה מספר 
7ְֶ�ל חוב , ! 3,980עד לסכו0 של , צו עיקול על שכרו 30/5/2011+מעבידו של צח קיבל ב. !

 .לבנק

בעמוד שבטבלה  נית� להיעזר( ?ְלִפי חוק הגנת השכר, צחשל  ומשכר'Oַל מהו הסכו� 5ְAֶע
  )בטבלאות הביטוח הלאומי שחולקו לכ�, 3בסעי9 , האחרו�

 !   1,346 .א  

  !  995 .ב

 !  3,344 .ג

 !   3,980 .ד
  

  פתרו�  

�  25' ס +חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

להעברה או , משכר העבודה החדשי לא יהיה נית1 לעיקול", לחוק הגנת השכר) א(8' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
, בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה' לשעבוד סכו0 השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג

משתלמת בחודש שקד0 לתשלו0 השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב שהיתה , 1981+א"תשמ
משכר העבודה  80%+היה הסכו0 האמור יותר מ; משפחתו אילו היה ַזַ�אי לגימלה כאמור

משכר העבודה  80%להעברה או לשעבוד כדי , יקט1 הסכו0 שאינו נית1 לעיקול, החדשי
החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלו0 שכר העבודה  +" שכר העבודה החדשי", ְלִעְנַי1 זה; החדשי

 ".אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק

העברה או שעבוד לש0 , אינו חל על עיקול) א(סעי2 קט1 " +לחוק הגנת השכר ) ב(8' ְלִפי ס
 ".תשלו0 מזונות

) א(8' הוראות ס, לפיכ'. ועד לתשלו0 מזונותלא נ) ! 3,980(הסכו0 שיש לעקל ְלִפי צו העיקול 
  .חלות עליו

הסכו0 שלא נית1 לעקל משכר עבודתו של , בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה' לפי טור ג
 ! 2,040כלומר , "מהסכו0 הבסיסי 25%"הוא , )צח רווק" (יחיד"הוא " הרכב משפחתו"ש, צח
  :)סכו0 מעוגל(

  הסכו0 הבסיסי 8,158×  25%= !  2,040

  :החודשי של צח משכר העבודה 80%+סכו0 זה אינו גבוה מ

  שכר העבודה החודשי של צח 5,384 × 80%<  2,040 

 min ] )5,384 +  2,040 = 3,344( ; החוב 3,980 [ = > 3,344 +הסכו0 שיעוקל משכרו של צח , לפיכ'

  .גתשובה   
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 פוטרה ,חודשי עבודה 26ו0 בת, 2/1/2011+ב. חודשעל בסיס של  הל ִמְ�0Tֵ4ַ ה של ציפישכר  .30שאלה מספר 
  . בלי שניתנה לה הודעה מוקדמת לפיטוריה, ְל%ְל4ָר

מהו הפיצוי שעל המעביד לשל� , > 6,480הוא , בעד חודש עבודה, א� שכרה הרגיל של ציפי
  ?הודעה מוקדמת לה בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הל

 !  5,616 .א  

 !  4,752 .ב

 !  6,480 .ג

  !  5,184 .ד

  פתרו�  

  )א(7, 3' ס, 1' ס + חוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות  טיי�סעיפי� רלוונ

  .12' ס +חוק פיצויי פיטורי0 

  :לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות 1' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

   + בחוק זה 

  ;1963+ג"תשכ ,חוק פיצויי פיטורי0 +" חוק פיצויי פיטורי0"

  ;לחוק פיצויי פיטורי0 12עי2 כהגדרת0 בס + " עובד בשכר", "עובד במשכורת"
  

משתל0 על , עובד שעיקר גמול עבודתו +" עובד במשכורת" +לחוק פיצויי פיטורי0  12' סְלִפי 
  .עובד שאינו עובד במשכורת + " בשכר+ עובד"; בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר

  

  ."תרושכמבת בדעו"א יה ציפי ,ְלִפיָכְ' . חודשִמְ�0Tֵ4ַ על בסיס של  ציפי של השכר
  

  .חודשי עבודה 26פוטרה בתו0  ציפי
  

   + לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות 3' ְלִפי ס

  :כמפורט להל1, עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורי0  " 

  ;של יו0 אחד בשל כל חודש עבודה +במהל' ששת חודשי עבודתו הראשוני0  )1(

 6של  +עבודתו עד תו0 שנת עבודתו הראשונה מהל' התקופה החל בחודש השביעי לב  )2(
  ;בתוספת של יומיי0 וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה, ימי0

  .חודש ימי�של  � לאחר שנת עבודתו הראשונה   )3(  
  

הודעה  ציפילתת להמעביד על היה , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות, לפיכ'
  .חודש ימי�ל  ש הפיטורימוקדמת ל

  

מעביד שפיטר עובד ולא נת1 לו , לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות )א(7' לפי ס
ישל0 לעובדו פיצוי בסכו0 השווה לשכרו הרגיל , הודעה מוקדמת לפיטורי0 כאמור בחוק זה

  .בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת
  

   .! 6,480הוא , חודש עבודהבעד , של ציפיהרגיל  השכר
  

הודעה  לה בעד התקופה שלגביה לא ניתנה לציפיהפיצוי שעל המעביד לשל�  ,פיכ'ל
  .> 6,480 �) חודש ימי�( מוקדמת

  .גתשובה   
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ציפי , לפני יציאתה לחופשת לידה. ילדה ציפי ב1 בריא ויצאה לחופשת לידה 15/4/2011+ב  .31שאלה מספר 
  . אצל אותו מעביד חודשי0 13 עבדה

� ?מהי חופשת הלידה לה היא זכאית, לפי חוק עבודת נשי

 .שבועות  14 .א  

 .שבועות   7 .ב

 .שבועות  26 .ג

 .שבועות  21 .ד

  פתרו�  

� ).ב(6' ס, )א(6' ס +חוק עבודת נשי0   סעיפי� רלוונטיי

עובדת שקרובה ללדת ית� לה מעבידה חופשת לידה ולא ", לחוק עבודת נשי0) א(6' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  ."דנה בתו2 חופשת הלידהיעבי

  :לחוק) ב(6' ְלִפי ס

, מה� שבעה שבועות או פחות מזה, חופשת הלידה היא עשרי� ושישה שבועות  )1(  "  
  ;לפני יו� הלידה המשוער והשאר אחרי יו� הלידה, כרצו� העובדת

ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה , עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה  )2(
א0 מימשה , או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה ,עשר שבועות

  ;)הארכות –להל1 ) (1ד(או ) ד(, )ג(, )1ב(את זכותה להאריכה לפי סעיפי0 קטני0 

לא יוכל , )2(עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה כאמור בפסקה   )3(
מיו0 שהודיעה המעביד לדחות את החזרתה לעבודה למש' יותר משלושה שבועות 

  ;כאמור

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לקבוע הוראות לעניי1 מת1 הודעה על קיצור   )4(
ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות להודעה למי , חופשת הלידה כאמור בסעי2 קט1 זה

  ;ולמעביד אחר, שהעובדת עבדה אצלו לפני חופשת הלידה

עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה לא יחולו על ) 4(עד ) 1(הוראות פסקאות   )5(
חופשת הלידה ; פחות משני� עשר חודשי� אצל אותו מעביד או באותו מקו� עבודה

, מה0 שבעה שבועות או פחות מזה, של עובדת כאמור היא ארבעה עשר שבועות
  "  .לפני יו0 הלידה המשוער והשאר אחרי יו0 הלידה, כרצו1 העובדת

  

 12+ שה0 לא פחות מ, אצל אותו מעבידחודשי0  13 עבדהציפי , הלפני יציאתה לחופשת ליד
 .היא עשרי� ושישה שבועותשלה חופשת הלידה , לפיכ2. חודשי0

  .גתשובה   
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. שכרה משתל0 לה על בסיס של חודש. 80%היק2 משרה של בקבוע  תמועסק ,25בת , ציפי  .32שאלה מספר 
  .מעבודתהלא נעדרה  2/2011בחודש 

  :ה3ְרַ�ב מהסכומיֶ 0�Tְַה1Tָ) לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימו0(של ציפי  2/2011תלוש 

  !  3,220  ......................................................................................... יסודשכר  . 1
  !  315  ............................................................................. שעות נוספותשכר .  2
      !  161  ..... )תוספת שכר קבועה המהווה חלק מהשכר הרגיל( 2010 ֶהְס40�ֵ;ֶסֶפת   .3

 � להוסי9מהו הסכו� שעל המעביד  ,> 4,100הוא חודש למשרה מלאה שכר המינימו� לא
  ?ק שכר מינימו�על מנת לעמוד בהוראות חו, 2/2011לציפי בתלוש 

 !   101 .א  

 !   0 .ב

 !   60 .ג

  !    719 .ד

  פתרו�  

�  .3' ס, 2' ס +חוק שכר מינימו0   סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק שכר מינימו0 2' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

זכאי , כנהוג במקו0 עבודתו, המועסק במשרה מלאה) עובד + להל1 (שני0  18עובד שמלאו לו   )א(" 
שכר המינימו0 היומי או שכר , שכר המינימו� לחודשחת מלקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפ

  .הכל לפי העני1, המינימו0 לשעה

  .עובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימו� חלקי שיחושב יחסית לחלקיות משרתו  )ב(  

בשיעור יחסי לזמ1 , )א(יקט1 שכר המינימו0 שהוא זכאי לו לפי סעי2 קט1 , נעדר עובד מעבודתו  )ג(  
הסכ0 , חוזה עבודה, ואול0 א0 הוא זכאי לקבל תשלו0 7ְַעד זמ1 ההיעדרות לפי די1, היעדרו
 + בסעי2 זה (צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות המחייבות קופת גמל , קיבוצי
  " .יהיה התשלו0 לפי הוראות ההסדר, )ההסדר

  :לחוק שכר מינימו0 3' ְלִפי ס

7ְַעד יו� עבודה , יהיה שכר העבודה שמשל0 מעביד לעובדו 2ַי1 סעי2 השכר שיובא בחשבו1 ְלִענְ   )א(  "
  .רגיל כנהוג במקו� עבודתו

  :יבואו בחשבו1 רכיבי השכר הבאי0) א(ְלִעְנַי1 סעי2 קט1   )ב(

  ;או שכר משולב שכר יסוד  )1(

  ;תוספת יוקר א0 איננה כלולה בשכר המשולב  )2(

  ,תותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבוד  )3(

פרמיה , תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, ואול0 לא יובאו בחשבו1 תוספת משפחה
והחזר הוצאות , מענקי0 על בסיס שנתי, ג"משכורת י, קבועה או קבוצתית, מוסכמת, מדודה

   .ל ונסיעות שמשל0 המעביד"אש, לרבות הוצאות כלכלה

או לפי חלק , )2(+ ו) 1)(ב(יי0 בסעי2 קט1 לא היה שכרו של עובד משתל0 לפי הרכיבי0 המנו  )  ד(
  " .לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות) א(יחושב השכר ְלִעְנַי1 סעי2 קט1 , מה0

  

לשכר מינימו0 חלקי  תזכאי היא, לפיכ'. 80%בשיעור של , במשרה חלקית תמועסק ציפי
  שכר המינימו0 למשרה מלאה 4,100×  חלקיות המשרה %80=  > 3,280   + כלהל1 

רכיב זה , לפיכ'. משתל0 בעד שעות עבודה החורגות מיו0 עבודה רגיל" שכר שעות נוספות"
  .לחוק שכר מינימו0) א(3' לא יובא בחשבו1 לעניי1 ס

היא , לפיכ'. שכר קבועה המהווה חלק מהשכר הרגילתוספת היא " 2010 4;ֶסֶפת ֶהְס0�ֵ"
  .לחוק שכר מינימו0) א(3' תובא בחשבו1 לעניי1 ס

  :! 3,381 +לחוק שכר מינימו0  2ְלִעְנַי1 סעי2 כל השכר שיובא בחשבו1  ס'

  רגילשכר  3,220 + 2010תוספת הסכ0  161= !  3,381
  

גבוה משכר המינימו0 החלקי המותא0 לשיעור משרתה  ,ששול0 לציפי) ! 3,381( סכו0 זה
  )!  3,280> !   3,381(               .המעביד עומד בהוראות חוק שכר מינימו�, לפיכ'). ! 3,280(

  .בתשובה   
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 ועל ציפי על. 1/4/2008+ ב הפרטי מעבידה אצל לעבוד התחילה, מלאה במשרה עובדת, ציפי .33שאלה מספר 
 4 הבראה דמי משל0 המעביד. הבראה דמי תשלו0ַחT;ת ה;ָרא;ת ַצו ַהַהְרָחָבה 7ְִדַבר  מעבידה
 דמי המעביד משל0 9/2011 בתלוש. ודצמבר ספטמבר, יוני, מרD במשכורות, בשנהHְָעִמי0 
   .30/9/2011 ועד 1/7/2011+ָפה שמ7ְ3ַעד ַה4ְק הבראה

�ַהַ/Pִיַע  ההבראה דמי סכו� מהו, ל"הנ ההרחבה צו לפי, > 365 הוא הבראה יו� מחיר א
 ?9/2011 בתלוש ציפיל

  !   730.00 .א 
 !   851.67 .ב

 !    547.50 .ג

 !   638.75 .ד

 פתרו� 

� .ההסכ0 הקיבוצי הכללי בדבר תשלו0 דמי הבראה וצו ההרחבה סעיפי� רלוונטיי

  .30/9/2011ועד  1/7/2011+התקופה שמ 7ְַעדדמי הבראה ל תזכאי ציפי 9/2011בתלוש  הסבר הפתרו�

 1/4/2011+שהתחילה ב( ציפי של רביעיתהעבודה החודשי0 אלו מהווי0 חלק משנת 
  ).31/3/2012+במסתיימת ו

  .ימי הבראה 7ֵי� לשל0 לעובד  רביעית7ְֶ�ל שנת העבודה ה

  
  :כדלהל1חודשי0  3בשל קצובת הבראה , 9/2011בתלוש , ציפיֵי� לשל0 ל, לפיכ'

 4ֲַעִרי2 365×  ימי הבראה 7× חודשי0 בשנת העבודה  3/  12=  > 75.638

 .דתשובה  
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 בשל ,ימי0 10ה מעבודתנעדרה  1/2011+ב .היחיד האצל מעביד" במשכורת תעובד", פיצי  .34שאלה מספר 
בימי ֵמִעְסק; לא נעדר , עובד עצמאי, ב1 זוגה של ציפי. 7+ב1 ה ַיְל�Xָָחָלה  �7ָדלקת ריאות 

  .ההיעדרות

 אישור מחלת ילדְלַר7;ת  ,את האישורי0 והמסמכי0 הנוגעי0 לעניי1 הלמעביד המסר ציפי
  .ַ�ִ]ְדָר� בחוק ובתקנות ,ימי0 10למש' 

Aֶ7ְל מחלה זו , הִלְזק94 ַעל ֶח�47Aְ תקופת המחלה הצבורה של ציפי תכמה ימי היעדרות זכאי
  ?ימי� 9היא  התקופת המחלה הצבורה שלידוע שא� , ְלִפי החוק הֵרֵלַוְנִטי, השל ילד

 ימי0   10 .א  

 ימי0    8 .ב

 ימי0   7 .ג

  ימי0    9 .ד

  פתרו�  

�  .1 'ס +) ילדהיעדרות בשל מחלת (חוק דמי מחלה   סעיפי� רלוונטיי

  :)ילדהיעדרות בשל מחלת (דמי מחלה לחוק  1' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

על חשבו1 תקופת , זכאי ִלְזק;2 בשל מחלת ילדו, שני0 16עובד שעמו ילד שלא מלאו לו   .1" 
  :תקיי0 אחד מאלהימי היעדרות במספר ובתנאי0 א0 ה, המחלה הצבורה שלו

או שב1 זוגו הוא עובד , ב1 זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור  )א(
ימי0  8עד  +עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד 

  "  ;בשנה

 8היעדרות העולה על תקרת , שני0 16שלא מלאו לו , הימי0 בשל מחלת ילד 10ה ציפי נעדר
ימי  10 מתו' ימי� 8לזקו2  תא זכאייה, לפיכ'. לחוק האמור 01 הנקובי0 בסעי2 הימי

  .הימי0 9בת , העל חשבו1 תקופת המחלה הצבורה של ההיעדרות

  .בתשובה   
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4ְפ3ת המעביד ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְ�4ַ  וXְֵמי ְנִסיע;ת ישולמו ל, של צחְלִפי ֶהְס0�ֵ העבודה   .35שאלה מספר 
בי1 ביתו ) ע0 כרטיס מעבר שעתי(אוטובוסי0  2+מחיר נסיעה ב .בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

ואת מקו0  יוחיר כרטיס חופשי חודשי ה�;ֵלל את ֵאז;ר ְמג3רמ. לכל כיוו�!  6.40 + לעבודתו 
  .ימי0 7ְפ;ַעל 20צח עבד  7/2011בחודש   .! 144 + ו עבודת

הנוסע ברכבו , 7ְָחֵברצח  ֶנֱעָזר, באוטובוסי0 אורכת למעלה משעה לכל כיוו1 מאחר שהנסיעה
  .אותו בחזרה אחר הצהריי0 ְוא;ֵס2מקו0 העבודה בבוקר לאת צח  ַמִ\יעַ , ֵאז;רהפרטי לאותו 

 �ליו� >  24.40ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ַהְ/ַר7ִי ְלִפי סהוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזרא
  ?7ְ7/2011ִגי� חודש  צחשעל המעביד לשל� ל המינימליו סכו� דמי הנסיעות מה, עבודה

 !   128 .א  

 !   144 .ב

 !  0 .ג

  !  256 .ד

  פתרו�  

�  .צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה  סעיפי� רלוונטיי

כל עובד הזקוק " + ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודהבצ 3' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
ַזַ�אי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו0 האמור , לתחבורה כדי להגיע למקו0 עבודתו

בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 7ְַעד כל יו0 עבודה 7ְפ;ַעל בו השתמש בתחבורה כדי , 2בסעי2 
  ".להגיע למקו0 עבודתו

, העובד נסע לעבודה ברכבוהמעסיק לא נדרש לבדוק הא0 ", על פי ההלכה שנקבעה בפסיקה
כל שנדרש לבחו1 הוא הא0 העובד זקוק . באופניי0 או לעיתי0 צעד ברגליו, באוטובוס

עבד ' עיריית טירה נ 100/06ע "ע" [ לתחבורה על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק
  ]. אלרחמ1 קשוע

ליו0 !  24.40הוא עד  01/01/2011שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו0 , לצו ההרחבה 2' ְלִפי ס
  .עבודה

בכל !  12.80 +) נסיעות בודדות(לעבודתו  צחמחיר נסיעה באוטובוסי0 ציבוריי0 מביתו של 
נזקק לתחבורה כדי להגיע  צחבה0  ,ימי עבודה בפועל 20עבור !  256שה0 , ) 6.40×  2( = יו0 

  .למקו0 עבודתו

ופשי חודשי ה�;ֵלל את ֵאז;ר כרטיס חתו' שימוש ב, מחיר נסיעה ממקו0 העבודה לביתו
  .7/2011בחודש  ! 144 +ו ואת מקו0 עבודת יוְמג3ר

  : 7ְ7/2011ִגי� חודש  צחשעל המעביד לשל� ל המינימליסכו� דמי הנסיעות , לפיכ2

 min) נסיעות בודדות 256;  חופשי חודשי 144;   תקרת השתתפות לפי צו ההרחבה  488= (  > 144

  .בתשובה   
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  .36ה מספר שאל

  

ציפי , בכל יו0 רגיל, ככלל). 'ו+'א(ימי0  6הוא ב1 , במקו0 עבודתה ,שבוע עבודתה של ציפי
, בת שעה ניתנת לציפי הפסקה, 15:00+ ל 14:00בי1 השעות , בכל יו0 .שעות 8אמורה לעבוד 
  . כחלק משעות העבודהזמ1 ההפסקה לא נחשב . ָלֵצאת ממקו0 עבודתהַרPִָאית במהלכה היא 

  :7/2011בחודש  להל1 רישו0 מתו' שעו1 הנוכחות בשבוע ְמס05ָ3

� 'ו 'ה 'ד 'ג 'ב 'א יו

 10:00 11:00 13:00 13:00 12:00 12:00 כניסה

 19:00  16:00 23:00 24:00 24:00 20:00 יציאה

 ?כמה שעות נוספות עבדה ציפי בשבוע ֶזה

  נ "ש  7 .א  
 נ "ש  6 .ב

 נ "ש  13 .ג

 נ"ש  9 .ד

 פתרו�  

� ).2000(הסכ0 מסגרת  +צו הרחבה .  20, 2, 1' ס +חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפי� רלוונטיי

הזמ1 שבו עומד העובד לרשות " +כהגדרת1 בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"  הסבר הפתרו�
 חוD... ְלַר7;ת הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, העבודה

  ".20מהפסקות ַעל Hִי סעי2 

 תובעת ההפסקה רשאי, ֵמ%ַחר ֶ�בכל יו0 הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה
לחוק שעות עבודה  20' ְלִפי ס(נוהג המעביד כדי1 , תא עובדיה ציפי לצאת מהמקו0 שבו התהי

 .כשאינו מחשיב את זמ1 ההפסקה כחלק משעות העבודה)  ומנוחה

תחו0 יו0 . שעות עבודה 8 +תחו0 יו0 עבודה ). 'ו+'ימי0 א(ימי0  6הוא ב1 שבוע העבודה 
 +תחו0 שבוע עבודה . שעות 7 +) יו0 שישי(עבודה בעבודת לילה וביו0 שלפני המנוחה השבועית 

 .שעות 43

ה1 , לפחות, עבודה ששתי שעות ממנה + שפירושה " (עבודת לילה" הציפי עבד' ג+ו' ב0 ובי
  ).06.00ובי1  22:00 בתחו0 השעות שבי1

  :החישוב

� כ"סה 'ו 'ה 'ד 'ג 'ב 'א יו

  10:00 11:00 13:00 13:00 12:00 12:00 כניסה

  19:00 16:00 23:00 24:00 24:00 20:00 יציאה

 55 9 5 10 11 12 8 כ נוכחות"סה

 +  6 +  1 +  1 +  1 +  1 +  1 +  1 ניכוי הפסקה

 49 8 4 9 10 11 7 שעות עבודה

 7 שעות רגילות
' עב(  7

 )לילה

' עב(  7
 )לילה

8 4 

יו0 (  7
לפני 
מנוחה 
 )שבועית

40 

  40 33 29 21 14 7 רגילות בשבוע' ש

 נ"ש 9 1 + 1 3 4 + שעות נוספות

 

  
  .דתשובה 
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 מקבל צח  רגילה  עבודה  Aְַעת  כל 7ְַעד   .של שעות עבודה 7ִָסיסעל ִמְ�0Tֵ4ַ  צחשל  ושכר  .37שאלה מספר 
22.04 !.  

שבועית המנוחה היו� ( יו� שבתת בונוספשעות  5עבד  צחא� , פי החוק שעות עבודה ומנוחהל
  ?שבאותו יו�שעות נוספות אלו  5 בעד ולכמה על המעביד לשל� , )צחשל 

 !   209.38+מ פחות לא .א  

 !   231.42+מ פחות לא .ב

 !   154.28+מ פחות לא .ג

  !   165.30+מ פחות לא .ד

  תרו�פ  

�  .18' ס, 17' ס, 16' ס +שעות עבודה ומנוחה חוק   סעיפי� רלוונטיי

 7ְַעד ישל0 לו המעביד, הועבד עובד שעות נוספות " +לחוק שעות עבודה ומנוחה  )א(16' לפי ס  הסבר הפתרו�
, מהשכר הרגיל 1¼�שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יו� שכר עבודה לא פחות מ

  "...מהשכר הרגיל 1½�פת שאחריה� לא פחות מובעד כל שעה נוס

  +לחוק שעות עבודה ומנוחה  17' לפי ס

  + הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מה1   )א(  "  

  ..."משכרו הרגיל 1½�שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ 7ְַעדישל� לו המעביד   ) 1(    
  

סוג 
  תשלו0

כמות   חישוב תערי2 לשעה
  שעות

 סכו0
  לתשלו0

שכר 
 רגיל
  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 
במנוחה 
  השבועית

  כ תשלו0 בעד כל שעה"סה

שיעור התשלו0 
שכר ביחס ל
  לשעה רגיל

תערי2 
לשעה  

  ח"בש

נ "ש
ראשונה 
ושניה 
במנוחה 
  שבועית

22.04 !  25%  50%  175%  38.57 !  2  77.14 !  

נ "ש
שלישית 
ואיל' 
במנוחה 
  תשבועי

22.04 !  50%  50%  200%  44.08 !  3  132.24  !  

  >  209.38  5    כ"סה

, )יו0 שבת(שעבד במנוחה השבועית השעות הנוספות  5 7ְַעד ,צחעל המעביד לשל0 ל, לפיכ'
  .          > 38.209� סכו� שלא יפחת מ

  .א תשובה  



38 

 

 2011שנת המס 

 

 

 . בכל אותה שנהת 7ִ3ְרִציפ אצלו ועבד 1/1/2011+ ב ומעביד אצל לעבוד התחיל, 16.5ב1  נער, צח .38שאלה מספר 
  .2011שנת בימי0  206צח עבד ,  7ְפ;ַעל

, ולפי חוק עבודת הנוערנקבעות לפי חוק חופשה שנתית  חצא� זכויות החופשה השנתית של 
 ?לפי חוקי� אלה, 2011ת שנ בעדזכאי וא מהו אור2 החופשה השנתית לה ה

 ימי0  15 .א 

 מי0י  12 .ב

 ימי0  18 .ג

  ימי0  14 .ד

  פתרו� 

�  .3' ס, 1' ס + חוק חופשה שנתית  סעיפי� רלוונטיי

  .27' ס +חוק עבודת הנוער 

פרק זמ1 של שני0 עשר  + הפירוש" שנת עבודה", 1/1/2006+החל ב, על פי חוק חופשה שנתית הסבר הפתרו�
  .שתחילתו אחד בינואר של כל שנה, חודש

  . חצשל  ראשונהה עבודתוהיא שנת  2011שנת  ,חוק חופשה שנתית ִעְנַי1לְ 

בכל היה הקשר המשפטי שבי1 העובד ובי1 המעביד קיי0 , לחוק חופשה שנתית) 2()ג(3' לפי ס
כאמור יהיה מספר ימי החופשה  +ימי0  200פחות ל שנה הותאוהעובד עבד ב ,שנת העבודה

  .לאותו חוק) 'א(3בסעי2 

 14הוא ראשונה החופשה השנתית 7ְַעד שנת העבודה ה אור', לחוק חופשה שנתית) א(3' לפי ס
  .ימי0

לחוק חופשה ) א(3לגבי נער יש לקרוא בסעי9  + לחוק עבודת הנוער ) א(27' לפי ס, בר0
  ."יו� 14"במקו� " יו� 18", 1951+ א"תשי, שנתית

 206שנה  העבד באות, ַעל;7ְפ. שנת העבודה כלהיה קיי0 ב וומעביד צחהקשר המשפטי 7ֵי1 
  .ימי� 18 הוא 2011לה זכאי צח בעד שנת אור' החופשה השנתית , לפיכ' .ימי0

 .גתשובה  
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 זכויותיה. )'ו+'א( ימי0 6 ב1 הוא עבודתה במקו0ג 3ַהָ]ה העבודה שבוע .במשכורת עובדת ציפי  .39שאלה מספר 
  .ימי חופשה 9ציפי יתרה של ל .האמורי0 בלבד י0חוקה לפי נקבעות מחלה דמיחופשה ולל

ָהֵחל , בר0). 'עד יו0 ד(ימי0  4שתוכננה להימש' , ציפי היתה בחופשה) 2/1/11(' אָהֵחל 7ְי;0 
לעבודה  ָחְזָרהציפי . ָחְלָתהציפי , היה להיות היו0 השלישי לחופשתהCPֶמ3ר , )4/1/11(' ג 7ְי;0

, )יומיי0(' ד+ו' בימי0 ג ,תמסוגל לא היתה ִפיולְ ומסרה למעבידה אישור מחלה ) 6/1/11(' ביו0 ה
  .ַמֲחָלָת�ֵמֲחַמת לעבוד 

� ח'ְפAָָתN ְיֵמי 7ְִמְנָיי� י'ְבא'� כמה ימי, ציפי עבדה כרגיל כל החודש, למעט היעדרותה זו, א
  ?1/2011בחודש 

 ימי חופשה  3.0 .א  

 ימי חופשה  3.5 .ב

 ימי חופשה  2.0 .ג

  חופשה ימי  4.0 .ד

  פתרו�  

  .5 'ס +  חופשה שנתיתחוק   יפי� רלוונטיי�סע

  + אלה הימי0 שלא יובאו במני1 ימי החופשה, לחוק דמי מחלה) א(5' לפי ס  הסבר הפתרו�

  ;2008+ ח"התשס, הימי0 בה0 שירת העובד שירות מילואי0 לפי חוק שירות המילואי0  )1(  "

להוציא ימי  + והג א0 על פי חוק וא0 על פי הסכ0 או נ, ימי חג שאי1 עובדי0 בה0  )2(
  ;המנוחה השבועית

  ;ימי חופשת לידה  )3(

  ;הימי� שבה� אי� העובד מסוגל לעבוד מחמת תאונה או מחלה  )4(

  ;שמטעמי דת או נוהג אי1 העובד עובד בה0, ימי אבל במשפחה  )5(

  ;ימי שביתה או השבתה  )6(

  "  .שעלוובמידה , עשר +אלא א0 עלו על ארבעה, ימי הודעה מוקדמת לפיטורי0  )7(

יראו את , בימי החופשה) א(חלו ימי� מ� האמורי� בסעי9 קט� " +האמור  לחוק) ב(5' לפי ס
�  ".הויש להשלימה ככל האפשר תו' אותה שנת עבוד, החופשה כנפסקת לאות� הימי

במניי1 ימי  יובאולא , התלעבוד מחמת מחל תמסוגלבה0 ציפי לא היתה ', ד+ו' הימי0 ג, לפיכ'
  .יובאו במניי� ימי החופשה' ב�ו' ימי� ארק ה .חופשתה

  .גתשובה   
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ל המעביד להפריש עבורה יחתה 1/1/2011+ב. 1/7/2010+ציפי התחילה לעבוד אצל מעבידה ב  .40שאלה מספר 
 + שיעור הפרשת המעביד . לפנסיה חובה) נוסח משולב(מכוח צו ההרחבה , לקר1 פנסיה מקיפה

לפי צו ההרחבה ). למרכיב פיצויי הפיטורי0 3.34%מתוכ0 (מלא של ציפי משכרה ה 6.67%
מפיצויי  40.08%במקו0  באי0 ,2011בשנת , תשלומי המעביד לפיצויי פיטורי0 +האמור 

 14בהתא0 לסעי2 , בגי1 השכר והתקופה שבגינ0 נעשתה ההפרשה, הפיטורי0 המגיעי0 לציפי
  .לחוק פיצויי פיטורי0

 +והקובע ְלִעְנַי1 חישוב פיצויי פיטורי0 ,  שכרה המבוטח.  פוטרה מעבודתהציפי  30/6/2011+ב
 .! 1,370 +הסכו0 שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורי0 בקר1 הפנסיה במועד הפיטורי0 . ! 6,512

סכו0 (  ?לציפי ְלִפי חוק פיצויי פיטורי� להשלי�מהו סכו� פיצויי הפיטורי� שעל המעביד 
  )מקורב

 !  5,142 .א  

 !  3,805 .ב

 !  5,207 .ג

  !  4,561 .ד

  פתרו�    

�  14' ס, )א(12' ס, )ה(11' ס, )א(1 'ס +חוק פיצויי פיטורי0   סעיפי� רלוונטיי

  לפנסיה חובה) נוסח משולב(צו ההרחבה 

  .שנה אחת + תקופת עבודה   הסבר הפתרו�

  .לקבל פיצויי פיטורי0 תזכאיציפי , הופוטר השנה אחת ברציפות אצל מעבידאחר שעבדה מ

  .חצי שנה +לחוק פיצויי פיטורי0 ושולמו כספי0 לקר1 פנסיה  14' בה חל ס תקופה

  .3.34% + 2011שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויי0 בקר1 הפנסיה בשנת 

  .מלוא השכר: הרכיבי0 בגינ0 בוצעה ההפרשה לקר1 הפנסיה

ו0 תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי פיטורי0 יבואו במקו0 תשל +לפי צו ההרחבה האמור 
התקופות , הרכיבי0, בגי1 השכר, לחוק פיצויי פיטורי0 14פיצויי פיטורי0 בהתא0 לסעי2 

  .והשיעורי0 בגינ0 נעשתה ההפרשה

תשלומי המעביד , 3.34%הוא  2011מאחר ששיעור ההפרשה למרכיב הפיצויי0 בשנת , לפיכ'
בגי1 , ציפילמפיצויי הפיטורי0 המגיעי0  40.08%באי0 במקו0  ,2011בשנת  ,לקר1 הפנסיה

  ) 3.34%/  8.33333%=  40.08%(     .השכר והתקופה שבגינ0 נעשתה ההפרשה

  :)מקורב( החישוב

  בה  לא  שול0 , הראשונה  השנה חצי   בגי1 .1
  6,512×  שנה 0.5×   100%  =!  3,256  +על המעביד להשלי0 , לקר1 הפנסיה

בה שולמו כספי0 לקר1 , בגי1 חצי השנה .2
כאשר , ההפנסיה מכוח צו ההרחב

 40.08% במקו0 0 אלה באי0שלומית
על , מפיצויי הפיטורי0 המגיעי0 לציפי

 פיצויי  פיטורי0  59.92%  המעביד להשלי0

 6,512×  שנה 0.5×  %92.59=  ! 951,1  +) %100 +  %08.40=  %259.9(

  > 207,5  )סכו0 מקורב( כ על המעביד להשלי� לציפי"סה

  .גתשובה   
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  ביטוח לאומי
   
  
  
 

 הסכומי0ְרַ�ב מ3ה, התלוש שקיבל עבור חודש זה. 3/2011צח פוטר מעבודתו בתו0 חודש   .41לה מספר שא
1TַָהTְ�ֶ:  

  !    16,300  רגיל שכר. 1
  !   3,590  שווי רכב צמוד. 2
  !  5,360  פיצויי פיטורי0 חייבי0 במס. 3

  ?צחשל  3/2011בתלוש לאומי מהו ס2 הרכיבי� החייבי� בדמי ביטוח 

 !  16,300 .א  

 !    25,250 .ב

 !    21,660 .ג

  !    19,890 .ד
  פתרו�  

�  .344' ס +חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .2' תק – 1995+ה"התשנ, )תשלו0 ופטור מתשלו0 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי 

  .לפקודת מס הכנסה) 2(2' ס

 7ְַעדיראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו " +י לחוק הביטוח הלאומ) א(344' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
לפקודת ) 2(2מהמקורות המפורטי0 בסעי2 , בחודש שבו חל מועד התשלו0 1 +החודש שקד0 ל

  ..."מס הכנסה

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב;ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי2 

; ו לעובד ממעבידוכל טובת הנאה או קצובה שניתנ; השתכרות או ריווח מעבודה  "
, ְלַר7;ת תשלומי0 7ְֶ�ל החזקת רכב או טלפו1, תשלומי0 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

ר 3א' ְלַמֵעט תשלומיC�ָ 0מ, נסיעות לחוD לארD או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו1 נייד שהועמד לרשותו ; המותרי0 לעובד כהוצאה

7ֵי1 שניתנו לעובד במישרי1 או , ֵבי1 בשווה כס7ֵ32י1 שניתנו בכס2  +והכל ; של העובד
  "; בעקיפי1 או שניתנו לאחר לטובתו

לא ישולמו דמי ", )תשלו0 ופטור מתשלו0 דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  2לפי תקנה 
) 12(+ו) 11(, )5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעי2 

  .לפקודה

לרבות הסכו0 (ע0 פרישתה  צח פיצויי הפיטורי0 שקיבל, וח לאומילפי הנחיות המוסד לביט
  .פטורי0 מדמי ביטוח לאומי) החייב במס

מהווי0 הכנסה לפי ) רגיל ושווי רכב צמודשכר ( צח של 3/2011הסכומי0 שנכללו בתלוש שאר 
  .מדמי ביטוח ִריHְ30טוסד לביטוח לאומי שה0 ולא נקבע בהנחיות המ, לפקודה) 2(2' ס

  300,16 + 3,590=  > 19,890   :של צח 113/ס' הרכיבי0 החייבי0 בדמי ביטוח בתלוש , לפיכ'

  .דתשובה   
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  . ִפי0ְרצ3ָקֶלְנXִָר5ִי0 חודשי0  3 של תשלו0 ללא בחופשה, המעביד7ְַהְסָ�ַמת , נמצא צח  .42שאלה מספר 

�? ת"חלה הקלנדרי השלישי של חודשה7ְַעד , צח7ְַעד  ביטוח דמי בתשלו� חייב המעביד הא
  )י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי�/בחר(

 .ת לא מתנתקי0 יחסי העבודה בי1 העובד ומעבידו"מאחר שבתקופת חל, כ1 .א  
 .זה קלנדרי חודש 7ְַעד, חייב בתשלו0 דמי ביטוח 7ְַעד צחלא המעביד . לא .ב
 .עצמאי עובד ואינו אחר מעביד אצל עובד אינו צח זמ1 באותו א0ֲאָבל %ְ' ְוַרק , כ1 .ג
 שבה0 חודשי0א2 לא אחד מהב, עובדחייב בתשלו0 דמי ביטוח 7ְַעד לא מעביד . לא .ד

  .ת"הוא נמצא בחל
  פתרו�  

�  .6' תק +) ו0 דמי ביטוחהוראות מיוחדות בדבר תשל(תקנות הביטוח הלאומי    סעיפי� רלוונטיי

  + )הוראות מיוחדות בדבר תשלו0 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי ל )א(6ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�

עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלו0 לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמ1     "
וח במועדי חייב המעביד בתשלו0 דמי ביט +אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי 

תקופה שלא תעלה על שני חדשי� קלנדריי�  בעד ,לחוק 353התשלו0 כאמור בסעי2 
�  " .שבה0 היה המבוטח בחופשה כאמור רצופי

השלישי של קלנדרי החודש ה בעד, צח בעדלא חייב בתשלו� דמי ביטוח המעביד , לפיכ'
  .ת"החל

  .בתשובה   
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תלוש ב. ! 12,680 +שכרה החודשי הרגיל  .חודשי0 13היחיד זה אצל מעסיקה דת עוב ציפי  .43שאלה מספר 
השתתפות ברווחי המעביד מענק , החודשי הרגילִלְ:ָכָר� 7ְנ;ָס2  ,ה ממעסיקהקיבל 4/2011
  .! 3,300של בס' 

  ? 4/2011חודש  בעדחישוב דמי ביטוח לאומי  ְלצ4ֶר2 ציפיהכנסתה של  מהי

 !   13,505 .א  

 !    12,955 .ב

 !    15,980 .ג

  !     12,934 .ד

  פתרו�  

�  )תשלו0 ופטור מתשלו0 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

" תשלו0 נוס2", )תשלו0 ופטור מתשלו0 דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
ת תשלומי0 שניתנו כבונוס או ְלַר7;, שכר הנית1 לעובד 7ְנ;ָס2 לשכר החודשי הרגיל" הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי0

  ".תשלו0 נוס2" ואה ציפיל 0ששול השתתפות ברווחי המעבידהמענק  ,בהתא0 לכ'

  :ה;ָרא;ת אלה, ְלִעְנַי1 תשלו0 דמי ביטוח, על תשלו0 נוס2 יחולו, לתקנות 5ְלִפי תקנה 

והסכו0 , מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשני0 עשר או יותר 25%א0 שיעורו   ) 1(  "  
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור2 לשכר החודש שבו שול0 ולשכר כל אחד מאחד 

ששול0 לעובד שעבד אצל מעבידו , תשלו0 נוס2 כאמור; עשר החודשי0 שקדמו לו
יחולק במספר החודשי0 , פחות מאחד עשר החודשי0 שקדמו לחודש שבו שול0

והסכו0 , )חודשי העבודה הקודמי0 –להל1 (בד העובד אצל אותו מעביד שבה0 ע
כל אחד מחודשי  7ְַעדהמתקבל מהחלוקה האמורה יצור2 לשכר החודשי הרגיל 

  ".העבודה הקודמי0

יצור2 לשכר החודשי הרגיל בחודש , מהשכר החודשי הרגיל 25%+א0 שיעורו נמו' מ  ) 2(
  " .שבו שול0

.    מהשכר החודשי 26.03%הוא , ְלִפי התקנות" תשלו0 נוס2", ציפי השקיבל בונוסהשל  ושיעור
   )26.03%  =12,680  /3,300 (  

 11+ ומאחר שציפי עבדה לא פחות מ ,מהשכר הרגיל 26.03% המענקמאחר ששיעורו של 
הוראות תקנה , ְלִעְנַי1 תשלו0 דמי ביטוח, יויחולו על ,חודשי0 שקדמו לחודש בו שול0 המענק

והסכו0 המתקבל מהחלוקה האמורה יצור2 לשכר , יחולק לשני0 עשרהמענק . עילשל )1(5
  .החודש שבו שול0 ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשי0 שקדמו לו

     + 4/2011דמי ביטוח לאומי 7ְַעד חודש ְלצ;ֶרְ' חישוב  ציפי של ההכנסת

  שכר רגיל 680,12+  )תשלו0 נוס2 300,3 / 12( = > 955,12 

  .בתשובה   
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  :אצל כל אחד מה0 ציפי של 10/2011 שכר. עובדת כשכירה אצל שני מעסיקי0 ציפי  .44שאלה מספר 

 . !  55,382  +  מעסיק עיקרי .  1

 .!  21,770   +  ִמְ�ִנימעסיק .  2

 �אשר  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהו ס2, תיאו� דמי ביטוח עשתה ציפיא
  ?בחודש זה ְלַנ&4ת ִמSְָכָרN יק המשניהמעסעל 

 !   2,612.40 .א  

 !   2,164.80 .ב

 !    1,162.32 .ג

  !    3,229.16 .ד

  פתרו�  

�  ).ב(342' ס +חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .)תשלו0 וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידי0 שוני0(תקנות הביטוח הלאומי 

  .)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 מס מעסיקי0(י0 תקנות מס הכנסה ומס מעסיק

  .משכרו של העובד מנכי0 את חלקו של העובד  הסבר הפתרו�

  : השכר החייב 7ְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק ַהGְִ�ִני

  min)  .ב.הכנסה Gְַר7ִית לתשלו0 ד  73,422 + שכר אצל מעסיק עיקרי 55,382;  21,770= ( !  18,040   
    

  :לאחר ניכוי השכר אצל המעסיק העיקרי, בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל0 בגינה ד יתרת

  max ) ] בשיעור המופחת. ב.הכנסה Gְַר7ִית לתשלו0 ד 4,984 +  מעסיק העיקרי 55,382( ;  0= [ !  0
    

משכרה של ציפי בחודש זה אצל אשר ְינ3ֶ�ה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותס' 
  :ק ַהGְִ�ִניהמעסי

  0 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.5 ) + 18,040 + 0(  × המלאיעור בש. ב.ד  %12= > 64.801,2
  

  .תשובה ב  
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  :אצל כל אחד מה0 ציפישל  11/2011שכר . מעסיקי0 שניאצל  הכשכיר תעובד ציפי  .45שאלה מספר 

 . !  4,170  +  מעסיק עיקרי .  1

 .!  3,880   +  ְ�ִניִמ מעסיק .  2

 �מהו ס2 כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח , תיאו� דמי ביטוח התעשלא  ציפיא
  ?ר חודש זה7ְִגי� שכ ,כל מעסיקיהעל ידי  הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי

 !   889.28 .א  

 !    964.39 .ב

 !    820.09 .ג

  !   984.34 .ד

  פתרו�  

�  ).ב(342' ס +חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .)תשלו0 וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידי0 שוני0(תקנות הביטוח הלאומי 

  .)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו0 מס מעסיקי0(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 

  :מעסיק עיקרי  הסבר הפתרו�

  : השכר החייב 7ְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי

 min)  .ב.ההכנסה ַהGְַר7ִית לתשלו0 ד 73,422;  4,170= ( !  4,170   
  

  :בשיעור המופחת. ב.שכר אצל המעסיק העיקרי שיש לשל0 בגינו ד

 min)  בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהGְַר7ִית לתשלו0 ד 4,984;  .ב.שכר חייב בד 4,170= ( !  4,170
  

  :)חלק עובדת(ק העיקרי המעסיאצל  ה של נַֹג�דמי הביטוח אשר ְינ3ֶ�ה משכר ס'

  4,170 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.5 + 0 × המלאיעור בש. ב.ד  %12= > 145.95
  

  4,170 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.45 = > 143.87שישל0 המעביד העיקרי   ) חלק מעסיק. (ב.ד

  

  ):ללא תיאו� דמי ביטוח(מעסיק משני 

   :השכר החייב 7ְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני

 min)  .ב.ההכנסה ַהGְַר7ִית לתשלו0 ד 73,422;  3,880= ( !  3,880   
  

  ):חלק עובדת(המעסיק העיקרי אצל  ה של נַֹג�דמי הביטוח אשר ְינ3ֶ�ה משכר ס'

  3,880 × המלאיעור בש. ב.ד  %12= > 465.60
  

היה ; ַעד עובדוהמעביד חייב בתשלו0 דמי ביטוח 7ְ ", לחוק הביטוח הלאומי) ב(342' ְלִפי ס
המבוטח עובד אצל מעבידי0 שוני0 ישל0 כל אחד מה0 את דמי הביטוח ְ�ִאי3T הוא בלבד 

  :בשיעור המופחת. ב.שכר אצל המעסיק המשני שיש לשל0 בגינו ד, לפיכ'. ..."היה מעבידו

 min)  ופחתבשיעור המ. ב.ההכנסה ַהGְַר7ִית לתשלו0 ד 4,984;  .ב.שכר חייב בד 3,880= ( !  3,880
  

  :שישל0 המעביד המשני) חלק מעסיק. (ב.ד

  3,880 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.45 + 0 × המלאיעור בש. ב.ד  %5.90= > 133.86

  

ס' כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  145.95+  143.87+  465.60+  133.86=     > 889.28:  של נגה 7ְ/201111ִגי1 שכר , מעסיקיה

  

  .תשובה א  
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  .46שאלה מספר 

  

החברה  ְמָפֵרק. החברה בה עבד ֶנֶגד ר3קיָצו Hֵ נית1 57ַ;0 ֶ�7; , 1/11/2011+ב ופוטר מעבודת צח
סד לביטוח לאומי המו .ְלַג7ֵי חובות 7ְַעד שכר עבודה ופיצויי פיטורי0 צחשל  תביעתואת ִק7ֵל 

פרק ביטוח זכויות עובדי� בפשיטת רגל ובפירוק לפי  גמלה לעובדל צחשל  זכאותואישר את 
  .תאגיד

החודשי0 האחרוני0 שקדמו  7ְ12ַעד , א0 חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורי0 שאושר
, ! 8,158 הוא ַהGְַר7ִיתחישוב הגמלה  ְלִעְנַי1" הסכו0 הבסיסי"ו, ! 99,648עמד על , פיטוריול

  ?צחמהי הגמלה לעובד שישל� המוסד לביטוח לאומי ל

 !   99,648 .א  

 !   107,952 .ב

 !    106,054 .ג

  !   97,896 .ד

  פתרו�  

�  .183' ס, ביטוח זכויות עובדי0 בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד: 'פרק ח +חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

הגמלה שתשול0 לפי פרק זה לעובד תהיה סכו0 חוב " +לחוק הביטוח הלאומי  183' לפי ס  הסבר הפתרו�
עד סכו0 שלא יעלה על הסכו0 הבסיסי , שכר העבודה ופיצויי הפיטורי0 שמעבידו חייב לו

ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא , )ב(189בכפו2 להוראות סעי2 , ְלַג7ֵי כל עובד 13כפול 
, למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעבידהחודשי0 שקדמו בתכו2  12ישול0 7ְַעד תקופה שלפני 

  ."לפי המוקד0 מביניה0, 182או למועד מת1 צו לפי הוראות סעי2 

  

לפי פרק ביטוח זכויות עובדי0  ,7ְַעד חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורי0 לעובדהמרבית גמלה ה
  :בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  )3(הסכו0 הבסיסי   8,158×  13= !  106,054 

  

  :וב שכר העבודה ופיצויי הפיטורי0 בפועלהשוואה לח

 חוב בפועל  99,648 > התקרה!  106,054

  

 .> 648,99 +7ְַעד חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורי0 צחהגמלה שישל0 המוסד לביטוח לאומי ל

  .אתשובה   
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 העבודתתו' כדי  הנפגע 1/12/2011+ב. עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד זה שנתיי0 ציפי  .47שאלה מספר 
הפגיעה . ימי0 7ְנ;ָס2 על יו0 הפגיעה 22לעבוד  תה מסוגלתלא היהפגיעה  ֵעֶקב. ועקב עבודתה

  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְ�ָרה ַעל ְיֵדי 3ה

  :1/12/2011+החודשי0 שקדמו ל הכנסתה של ציפי בשלושה

  11/2011  10/2011  9/2011  חודש
  ! 9,712  ! 9,868  ! 8,740  הכנסה

  ?מהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאית ציפי

 !   5,192 .א  

 !    4,720 .ב

 !    6,923 .ג

  !   6,293 .ד

  פתרו�  

�  .דמי פגיעה: 'סימ1 ד, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

, 7ְַעד שני הימי0 הראשוני0 שלאחר יו0 הפגיעה" +לחוק הביטוח הלאומי  )ב(93לפי סעי2   הסבר הפתרו�
שר בה0 לא היה המבוטח מסוגל לֲעב;ָדת; וא2 לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה א

לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאTָא ִא0 1�ֵ לא היה המבוטח מסוגל לעבודה C�ָמ3ר שני0 , מהפגיעה
  ".עשר ימי0 לפחות 7ְנ;ָס2 על יו0 הפגיעה

ישולמו לה דמי , יו0 הפגיעה ימי0 שלאחר 22ֵמ%ַחר שציפי היתה בלתי כשירה לעבודה במש' 
  .פגיעה ג0 7ְַעד שני הימי0 הראשוני0 שלאחר יו0 הפגיעה

  .הימי0 22ציפי תקבל דמי פגיעה 7ְַעד כל , כלומר

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו0 המתקבל מחלוקת הכנסת , לחוק הביטוח הלאומי 98' לפי ס
  .בתשעי0, דמי פגיעהברבע השנה שקד0 ליו0 ש7ְַעדו מגיעי0 לראשונה , המבוטח

  ) 8,740+  9,868+  9,712/ (  90= !  314.67  :  שכר העבודה הרגיל של ציפי

א' ( דמי פגיעה ליו0 ה0 שלושה רבעי0 משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97' לפי ס
  ).30+ כשהוא מחולק ב, 5כפול  1י מסכו0 השווה לסכו0 בסיס 75%+ לא יותר מ

  314.67×  75%= !  236  :   דמי הפגיעה ליו0

  ) 8,074×  5×  75%/  30(  תקרה  1,009.25< !  236  : נוודא שדמי הפגיעה לא עולי0 על התקרה

  22×  236=  > 5,192  : כ דמי הפגיעה לה0 זכאית ציפי"סה

  .אתשובה   



48 

 

 2011שנת המס 

 

  

  .ימי מילואי0 26+צא לי 1/12/2011+ב .שני0 3עובד אצל מעבידו היחיד זה  צח  .48שאלה מספר 

  :1/12/2011+ החודשי0 שקדמו ל 3+בלהל1 פרטי הכנסתו 

  11/2011  10/2011  9/2011  חודש
  21  21  22  ימי עבודה

  ! 42,200  ! 42,500  ! 41,300  הכנסה

  ?תקופת מילואי� זו בעד צח מהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ&אי

 !   39,200 .א  

 !    38,071 .ב

 !   35,351 .ג

  !   36,400 .ד

  פתרו�  

�  .תגמולי0 למשרתי0 במילואי0: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  :הימי0 בעד0 ישול0 תגמול למשרת במילואי0, לחוק הביטוח הלאומי) א(271ְלִפי סעי2   הסבר הפתרו�

 + לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי0 כל אחת , שירות רצו2 של שבעה ימי מילואי0 ְלַג7ֵי )1(
  ;ל יו0 מילואי0בעד כ

 + שישה ימי0 , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי0 לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
בעד ס' ימי המילואי0 הנותרי0  + פחתה היתרה כאמור משישה ימי0 ; בעד שבעה ימי0
 .1.4+ כשהוא מוכפל ב

  .ימי0 5ועוד יתרת ימי שירות של , ימי0 7תקופות בנות  3שה0 , ימי0 26שירת  צח

יקבל בעד ס' ימי המילואי0 , פחתה משישה ימי0" יתרת ימי השירות"א0 , )2)(א(271ְלִפי סעי2 
  .1.4+ הנותרי0 כשהוא מוכפל ב

  ) 21+  5×  1.4=  28(   ימי מילואי0 28ַזַ�אי לקבל תגמול מילואי0 בעד  צח ,לפיכ'

  :תגמולי המילואי0 לעני1חישוב סכו0 ההכנסה 

  :הלאומילחוק הביטוח  273' לפי ס

בחודש שבו  1 + ה0 סכו0 ההכנסה בעד רבע השנה שקד0 ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  )א( "
  .90+סכו0 ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב; ...ֵהֵחל שירות המילואי0

 68%+לא יפחת מ, )1(פסקה  ְלִעְנַי1המחושב , כל חודש ברבעו1 ְלַג7ֵיסכו0 ההכנסה לחודש   )2(    
  )2011+נכו1 ל!  5,547(         ;  א2 א0 לא עבד באותו חודש, יסימהסכו0 הבס

יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו , ימי0 60+מי שברבע השנה עבד פחות מ, 272לעני1 סעי2 )  ב(  
מתו' ששת , סכו0 ההכנסה בעד שלושת החודשי0 שבחר לעצמו, לפי העני1, הממוצעת

 ְלַג7ֵייחולו ) 2)(א(והוראות סעי2 קט1 , ת המילואי0בחודש שבו החל שירו 1+ החודשי0 שקדמו ל
יוגדלו שכר העבודה הרגיל , חל פיצוי לאחר חודש שבחר; כל חודש שבחר לעצמו כאמור

; וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיו0 תקופת השירות
  " .90+סכו0 ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  . ימי0 60+ לא פחות מ, כלומר, )22+21+21 (ימי0  64עבד  צח ,1/12/2011+ 0 לשקדברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי0 1+ בעד רבע השנה שקד0 ל צח סכו0 ההכנסה של

000,126  ! ) =5,547  ;42,200  (max  ) +5,547  ;42,500  (max  ) +5,547  ;41,300  (max 

  126,000/  90= !  1,400   :צח של" שכר העבודה הרגיל"בל את ונק, 90+ נחלק את סכו0 ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליו0

 + למי שבתכו2 לפני שירותו במילואי0 היה עובד , שיעור התגמול ליו0 יהיה, לחוק) 1()א(272' לפי ס
  .שכר העבודה הרגיל

, "הבסיסי לחודש הסכו0"מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליו0 מהתגמול המזערי, לחוק )ב(272' לפי ס
כשהוא מחולק , 5סכו� הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ! 184.90כלומר , מחולק בשלושי0

  ).1,359.67 כלומר, 30�ב

  :שיעור התגמול ליו0

 min  [max)  שכר רגיל 1,400;  התגמול המרבי  67.359,1( ;  התגמול המזערי 90.184= [ !  1,359.67

  ) 1359.67×28 = 38,070.76 (  .בעד תקופת שירותו במילואי�>  071,38תגמול בס2 זכאי ל צח :תוצאה

  .בתשובה   
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בלי שהמעביד , חודשי עבודה רצופי0 32בתו0 , 1/8/2011+פוטרה מעבודתה ב, 30+ בת ה, ציפי  .49שאלה מספר 
 ִאי 7ְֶ�לפיצוי "ה המעביד בתלוש השכר האחרו1 שיל0 ל. נת1 לה הודעה מוקדמת לפיטוריה

לפי חוק  ְ�ח;ָבת;, ימי0 קלנדריי0 7ְ25ַעד תקופת הודעה מוקדמת של " מוקדמת ה;ָדָעה ַמ14ָ
  .  הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות

 �הודעה הבשל אי מת�  פיצויל תא זכאיישבה ה ,זו לדמי אבטלה 7ְַעד תקופה תציפי זכאיהא
�משפט הנכו� ביותר ִמ7ֵי� המשפטי� ַה7ִָאיי את ה/בחר(? מוקדמתה(  

 .זולדמי אבטלה 7ְַעד תקופה  תזכאי ציפי לא. לא .א  

 .ֲאָבל %ְ' ְוַרק ִא0 ציפי לא היתה בעלת שליטה בחברה, כ1 .ב

 .ציפי פוטרה בתנאי0 המזכי0 אותה בפיצויי פיטורי0 ֶאTָא ִא0 1�ֵ, לא .ג

  .זולדמי אבטלה 7ְַעד תקופה  תזכאי ציפי. כ1 .ד

  פתרו�  

�  ).5)(ז(320' ס +חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .1' ס +) תשלו0 הבא כפיצוי על הפסד שכר) (ביטוח אבטלה(הביטוח הלאומי צו 

  , לחוק הביטוח הלאומי) ז(320' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

  :לא יהיה אד� זכאי לדמי אבטלה 7ְַעד התקופה שבה הוא זכאי לאחד מאלה  "   

  ';דמי לידה המשתלמי0 לפי פרק ג  )1(

  ';דמי פגיעה המשתלמי0 לפי פרק ה  )2(

  ;ב"תגמול לפי פרק י  )3(

דמי חופשה המשתלמי0 לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכ0 קיבוצי או חוזה   )4(
  ;עבודה

  ;דמי הסתגלות מיוחדי0  )א4(

� הבא קבע בצו כתשלו, באישור ועדת העבודה והרווחה, כל תשלו� אחר שהשר  )5(
  .כפיצוי על הפסד שכר ולפי התנאי� שקבע בצו

  

תשלו� , )תשלו0 הבא כפיצוי על הפסד שכר) (ביטוח אבטלה(צו הביטוח הלאומי ל 1' ְלִפי ס
ְלִעְנַי1  חשב כפיצוי על הפסד שכרנ, מת� הודעה מוקדמת על פיטוריו� הנית� לעובד בשל אי
  .לתקופה שבעדה נית� התשלו�, הסעי2 האמור בחוק

 

  .תשובה א  
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 ֶהְס0�ֵ עבודה ְלַמ14ָ ִסְדָרה ֶנֱעַרְ' ֵמרֹא�, "צח"לבי1 מכללת , מורה עצמאית לכלכלה, ציפי 7ֵי1 .50שאלה מספר 
המכללה משלמת לציפי  שיעורבעד כל  ". יועצי השקעות"בקורס   ,י ציפי"ע, שיעורי0 7של 
600 !.  

י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(? עד ציפי דמי ביטוח לאומילשל� ב" צח"הא� על מכללת 
�  )ִמ7ֵי� המשפטי� ַה7ִָאי

 .כעובדת של המכללה ציפי נחשבת, חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי1 .כ� .א 

  .זו הכנסתה היחידה ואי1 לה הכנסה חייבת אחרת ֶאTָא ִא0 1�ֵ ,לא .ב
 .לתקופה של רבע שנה ְלָפח;ת ַר'ִעי�Gָ ֶנעֱ  עבודהההסכ0 א0 ֲאָבל %ְ' ְוַרק , כ� .ג

  .כעובדת של המכללה ציפי לא נחשבת, חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי1 .לא .ד

  פתרו� 

�  )סיווג מבוטחי0 וקביעת מעבידי0(צו הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

נער' מראש  עימו, מורה או מדרי', )סיווג מבוטחי0 וקביעת מעבידי0(לפי צו הביטוח הלאומי  הסבר הפתרו�
או שבע הרצאות , או למת1 סדרה של שבע הופעות, הסכ0 עבודה לתקופה של רבע שנה לפחות

  .ייחשב לעני1 חוק הביטוח הלאומי כעובד, הכל לפי העני1, או שבעה שיעורי� לפחות

  .החייב בתשלו0 גמול העבודה כמעבידו של עובד כאמור ייחשב

את הגמול לציפי . שיעורי0 7סדרה של  ַמ14ָלְ עבודה  0ֶהְס�ֵ ע0 ציפי  ֵמרֹא�ערכה " צח"מכללת 
  .משלמת המכללה העבודהבעד 

  .של המכללה תעובדכ נחשבת ציפי, חוק הביטוח הלאומילעני� , לפיכ'

 .אתשובה  

 


