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 פתרו מבח 20.12.2011 � שנת המס 2010
  

  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 'ֶחֶרתֶאָ%א ִא� ֵ# צ"ַי , הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי

, 30רווקי� בני , העובדי� והעובדות ה� תושבי ישראל, בשאלה 'ֶחֶרתא� לא צ"ַי , ֵרֵלַוונִטִיי�במקרי� ה .3
זו  טְלַמעֵ , ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ#ִאי�וה� ֵאיָנ�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ עובדי� רגילי� אצל 

 .ַעל ִ,י נתוני השאלהָלֶה� המ"קֵנית 

 .בנקודות זיכויְלִהְתַחֵ.ב יש , בשאלה 'ֶחֶרתא� לא צ"ַי , בפרק מס הכנסה במבח ֵרֵלַוונִטִיי�במקרי� ה .4

5.   .חישוב מס הכנסה הנער0 לבני זוג נשואי� הוא חישוב נפרד, בשאלה 'ֶחֶרתא� לא צ"ַי

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר23תלעובדי� ולעובדות ה הזכויות ה ְקנ2תהזכויות ַהמ" ,א� לא צ"ַי 'ֶחֶרת בשאלה .6
המעביד ֵאינ2 צד להסכ� ִקי5"ִצי , א� לא ִנְכ4ָב 'ֶחֶרת בשאלה, ְ#ל2ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל2ת על המעביד והעובדי� ולא קיי�  ְנִפיַצו ַהְרָחָבה עַ ֵאי , ִקי5"ִצי ֶהְס6ֵרֵאי , מיוחד או כללי
 .ֶהְסֵ#� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט23ת לשאלה

  
  מס הכנסה

  
  
  
  
  
  
  

 ְ'ֶעְרָ%$ ַהֶ#ַסח מתנה לחגקיבל ממעבידו  �4/2010ב. בחודש � 5,000 � ָקב�עַ  ֶאֶרזשכרו של   .1שאלה מספר 
היו אלו המתנות , למע/ הסר ספק[ . ,�+יוינִ  ְלֶרֶגל�  150על ס( ַ'י  ַהְמָח)תו, � 100ועלותה 

  .] 4/2010עד שקיבל יחידות ה

  ? 4/2010בחודש ") ברוטו למס("שכרו של ארז לצור0 חישוב מס מהו 

 �   5,000 .א  

 �   5,100 .ב

 �   5,250 .ג

  �   5,050 .ד

    פתרו

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

חטיבה ( 34/93מס הכנסה  חוזר, )ניכוי הוצאות מסוימות(תקנות מס הכנסה ל) 4(2' תק
  .)ניכויי8 /משפטית 

  .והכנסת עבודה חייבת במס בידי המהוושארז קיבל  )� 100( חג הפסח ְלֶרֶגלהמתנה   הסבר הפתרו

הסכו8 , � �200מנמו( , � 150על ס( , )אירוע אישי(שארז קיבל לרגל נישואיו ער( המתנה 
של  ולא יזק9 לשכר, לפיכ(). ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) 4(2שנקבע בתקנה 

  .שווי בגי/ המחאת שי זו ארז

שכר לצור( חישוב ה. בגי/ המתנה לחג הפסח � 100 על המעביד לזקו9 ארזשל  ולשכר, לסיכו8
  .> 5,100 �  20104/בחודש ") ברוטו למס("מס 

  .בתשובה   
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נושא ב(+ָד8  %>ַח ביו8 עיו/ מקצועי למנהלי  �8/7/2010בִהְ'ַ=ֵ=9 , ָה+ָד8 %>חַ  ְמַנֵהל, ארז  .2שאלה מספר 
ארז  �18/7/2010ב.  שיל8 המעביד, � 470בס( , את עלות יו8 העיו/). "ע>ְבִדי8 ַלֲהָנַעת ֶטְכִניק>ת"

את הוצאות הנופש שיל8 . � �320הנופש הסתכמו ב ָצא>תה>. המלח�יצא ליו8 נופש בי8
  . > של ארז בעבודהִהְצַטAְנ�תעל  ְפָרסִ% , המעביד

  ?מימו יו� העיו ובשל תשלו� הוצאות הנופש 5ְֶ<להשווי שיזק= לשכרו של ארז מהו 

 �  790 .א  

 �  470 .ב

 �  320 .ג

  �   0 .ד

    פתרו

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

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב>ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי9   הסבר הפתרו

; שניתנו לעובד ממעבידו Eָה�או ְקצ כל ט>ַבת ֲהָנ+ה; ִהCְַ=ְ%ר�ת או ריווח מעבודה  "  
 ְלַרE>ת תשלומיEְ 8ֶ'ל החזקת רכב או, תשלומי8 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

א( ְלַמֵעט תשלומי8 , נסיעות לחוF לארF או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, טלפו/
שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו/ נייד שהועמד ; ָ%+מ�ר המותרי8 לעובד כהוצאה

Eֵי/ שניתנו לעובד , Eֵי/ שניתנו בכס9 �ֵבי/ בשווה כס9 �והכל ; לרשותו של העובד
  "; ְלט>ָבת>ִקיִפי/ או שניתנו לאחר Eְֵמיָ'ִרי/ או Eַעֲ 

הוצאות "בבירור הכנסתו החייבת של אד8 לא יותרו ניכויי8 בשל  �לפקודה  )15(32' לפי ס
ולמעט הוצאות , לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, לימודי8

  ".הקיי8 לצור( שמירה על, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, השתלמות מקצועית

מהווה השתלמות " ֶטְכִניק>ת ַלֲהָנַעת ע>ְבִדי8"נושא ב מקצועי למנהלי כח אד8ה יו8 העיו/
מימו/ עלות יו8 עיו/ ". שמירה על הקיי8"ונית/ להגדירו כ ארזמקצועית בתחו8 עיסוקו של 

  .ורֶזה לא ִיGֵָק9 לשכ

' לפי ס, הכנסה מעבודה אצל ארזמהווה  ,> 320 ס( של ,הוצאות הנופשהמעביד בִהְ'ַ=ְ=פ�ת 
  .סכו8 זה יזק9 לשכרו. לפקודה) א)(2(2

  .גתשובה   
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  .3שאלה מספר 

  

שנת הרישו8 של . ְלִ'�I'>) 2סוג ( ִמְסָחִריֶרֶכב ָצמ�ד  ארזשל  וֶהֱעִמיד לרשות ארזמעבידו של 
ָנַסע ולא  ֶאָחד ָ'ב�עַ  ח>ֶלהארז היה  �2/2010ב  .0021: קוד דג8, 139: קוד תוצר, 2010: הרכב
  .שבוע אותו> של ארז כל Eֵית Eְֲחָנַית ִנְ'+רהרכב . זמ/Eְא>ת>  ברכב ְ%ָלל

  ? 2/2010�ב ארזמהו שווי השימוש ברכב שיזק= לשכרו של 

 �   3,030 .א  

 �   4,040 .ב

 �   2,330 .ג

  �   3,600 .ד

    פתרו

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

  .)המודל הליניארי( טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד

  .> 040,4 � 0021קוד דג8 , 139 קוד תוצר, 2010שו8 ישנת ר ,)2סוג (ברכב מסחרי שווי שימוש   הסבר הפתרו

נית/ , ז היה חולהארבתקופה בה , רק א8 עובד אחר עשה שימוש ברכב  : הערה כללית[  
לחלק ביניה8 את הזקיפה החודשית המלאה לפי יחס השימוש באותו 

  . ]חודש

  .בתשובה   
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  .� 168ָעַמד ַעל  �2/2010 / ב"חשבו/ הרט). /"רט(טלפו/ סלולרי  ֶהֱעִמיד ִלְר'�ת>ו של ארז מעביד  .4שאלה מספר 

  ?של ארז  2/2010לשכר = 2ִלְזק שיש "מהו שווי השימוש ברט

 �   95.00 .א  

 �   84.00 .ב

 �   36.50 .ג

  �   73.00 .ד

      פתרו

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

  .)שווי השימוש ברדיו טלפו/ נייד(תקנות מס הכנסה 

ש שווי השימוש לכל חוד" � )שווי השימוש ברדיו טלפו/ נייד(תקנות מס הכנסה ל 2ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו
ְלַמֵעט רדיו טלפו/ ָ%+מ�ר שנית/ להתקשר ממנו , ברדיו טלפו/ נייד שהועמד לרשות העובד

, שקלי8 חדשי8 ְלִפי הנמו( 95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו8 העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו8 ההוצאה החודשית ששיל8 העובד Eְֶ'ל אותו רדיו טלפו/ נייד

  min)  95;  168/  2(   =   �    84  :� 95ההוצאה החודשית או הנמו( מבי/ מחצית 

    �    0  :סכו8 ההוצאה החודשית ששיל8 העובד

  max)  0;  84 �  0(   =  >  84  :של ארז 20102/שווי השימוש שיש לזקו9 לשכר 

  .בתשובה   
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 רפואת שיניי8ב )ר +ָקֵדִמי ְ'ִליִ'י>=י לימוד, 30עובדת רווקה בת , אנהסיימה  �10/2006ב  .5שאלה מספר 
  .התואר ְלַקEֵל ֶאתבאוניברסיטה העברית בירושלי8 וזכתה 

  ?2010לכמה נקודות זיכוי זכאית אנה בשנת המס 

 ז"נ  2.25 .א  

  ז"נ  3.75 .ב
 ז"נ  3.25 .ג

  ז"נ  2.75 .ד

    פתרו

  ג40, א36, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

  .רשימת המוסדות להשכלה גבוהה �ה טבלאות מס הכנס

רשימת המוסדות להשכלה גבוהה המקני8 נקודות האוניברסיטה העברית בירושלי8 מופיעה ב  הסבר הפתרו
  .לפקודה ג40 'פי סזיכוי ל

  :2010נקודות זיכוי לה/ זכאית אנה בשנת 

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

  ז"נ   0.50  ת שיניי8תואר אקדמי שלישי ברפוא

  ז"נ   3.25  כ נקודות זיכוי"סה

  .תשובה ג  
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  .6שאלה מספר 

  

בבית ולא  ִנְמָצאהילד . ְמַפMֵר ֵמֶה8אחד ֶ' , )16ַעד  Eְ 11ֵני(ילדי8  3+ עובד נשוי , �38ב/ ה, ארז
 ָל$ואי/ Eִַית  ֲעֶקֶרת, ג> של ארזEַת ז�, �37בת ה, אנה). ַהְכָנָסהלילד אי/ (מוחזק במוסד מיוחד 

  .ַהְכָנָסה

  ?2010לכמה נקודות זיכוי זכאי ארז בשנת המס 

 ז"נ  4.25 .א  

  ז"נ  2.25 .ב
 ז"נ  5.25 .ג

  ז"נ  7.25 .ד

    פתרו

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

  )זקת קרוב במוסדזיכוי Eְַעד נטול יכולת וזיכוי Eְַעד הוצאות Eְֶ'ל הח(תקנות מס הכנסה 

עיוור או מפגר , יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק" �לפקודה  )א(45' ְלִפי ס  הסבר הפתרו
יובאו בחשבו/ בחישוב המס שלו או של ב/ זוגו שתי נקודות , או שהיה לב/ זוגו ילד כאמור

  ."זיכוי בשל כל ילד כאמור

רק א8 לא קיבל ) א(אי לנקודות הזיכוי על פי סעי9 קט/ יחיד יהיה ַז%ַ " �לפקודה  )ג(45' ְלִפי ס
  ."44זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעי9 

זיכוי Eְַעד נטול יכולת וזיכוי Eְַעד הוצאות Eְֶ'ל החזקת קרוב (תקנות מס הכנסה ל 1ְלִפי תקנה 
 44במוסד ְלִפי סעי9  יחיד תושב ישראל יהא ַזַ%אי לזיכוי Eְַעד הוצאות החזקת קרוב" � )במוסד

, )המזכה �להל/ (ְלִפי העני/ , לפקודה 45לפקודה או לנקודות זיכוי Eְַעד נטול יכולת ְלִפי סעי9 
הכנסה ", ְלִעְנַי/ ֶזה; שנת המסב�  156,000עלתה על  לא... א8 ההכנסה החייבת של המזכה 

  ".ְלַרE>ת הכנסה פטורה ממס ַעל ִ#י די/ �" חייבת

ארז לא יכול להנות מזיכוי ממס , לפיכ(. נמצא בבית ולא מוחזק במוסד מיוחד הילד המזכה
זיכוי Eְַעד (תקנות מס הכנסה ל 1ְלִעְנַי/ תקנה [לילד אי/ כל הכנסה . עבור ילדו זה) א(45' ְלִפי ס

  ]. נטול יכולת וזיכוי Eְַעד הוצאות Eְֶ'ל החזקת קרוב במוסד

היא לא יכולה היתה , לפיכ(. ַהְכָנָסה ָל$לביתה ואי/  ִמח�Fעובדת  ֵאיָנ$, Eַת ז�ג> של ארז, אנה
  .לפקודה) א(45' לקבל נקודות זיכוי לפי ס

  .)א(45מכח סעי9 , נקודות זיכוי בשל ילדו זה �2ארז זכאי ל, לפיכ(

  :2010בשנת  רזנקודות זיכוי לה/ זכאי א

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

   ז"נ  2.00  )לפקודה 45' לפי ס( טול יכולתנילד זיכוי בעד 

  ז"נ  254.  כ נקודות זיכוי"סה

  .אתשובה   
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 .בשנה 2.5%נושאת ריבית של היא ו למדד צמודה לא ההלוואה. קיבל הלוואה ממעבידו ארז  .7שאלה מספר 
   .� 7,130ההלוואה על  ִיְתַרתעומדת , תקופת הזקיפה, 4/2010בחודש 

מהו סכו� שווי הריבית שיש , )4/2010חודש ( תקופת הזקיפהב 0.38%� ב המדד עלה א�
התעלמו ( ?)4/2010(5ְִגי ההלוואה בתקופה זו , )ומעוגל בבחישוב חודשי מקור( ארזִלְזק2= ל

  )מ בחישוביכ8"מעניי/ המע

 �  9 .א  

 �   12 .ב

 �  27 .ג

  �  36 .ד

    פתרו

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו

 2.5%נושאת ריבית של  .הלוואה לא צמודה למדד .� 7,130 � ה בתקופת הזקיפה יתרת הלווא
  .בתקופת הזקיפה �0.38%מדד עלה ב .בשנה

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

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה )ט(3עי9 ַעל ִ#י ס  הסבר הפתרו
  .עובדבי/ הריבית הקבועה בתקנות לבי/ הריבית ששיל8 השהיא ההפרש  ההכנסה. מעבודה

שחל עליו רק שיעור ) ט(3הלוואה ְלִעְנַי/ הסכו8 עולה על לא יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו8 הלוואה  7,200 < יתרת ההלוואה 7,130     .     עליית המדד

  :בלבד שיעור עליית המדד �נות השיעור הנדרש ְלִפי התק

  7,130×  שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה 0.38% = 27.09

  7,130×  2.5%/  12=   14.85  :ריבית שנתית 2.5%המעביד דרש מהעובד 

  מינימו8 27.09 �חוייב 14.85=   12.24  :ההפרש בי/ השיעור הנדרש לדרישה בפועל

  .תקופת הזקיפהגי/ ב > 12חויב בשווי ריבית בס( י ארז, >ָרב ומעוגלְמקבחישוב חודשי , לפיכ(

  .בתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

ארז עבד בעכו . ולעבוד בעכוָלג�ר  �1/12/2009 עבר ב, ֵחיָפהתושב  30/11/2009שהיה עד , ארז  .8שאלה מספר 
  .ולעבוד בחיפהָלג�ר אז התפטר מעבודתו וחזר , 30/9/2010והיה תושב בעיר זו עד 

י את המשפט הנכו /בחר( ?2010בשנת  )הנחת ישובי�(ארז זכאי לזיכוי תושב ישוב  הא�
  )ביותר ִמ5ֵי המשפטי� ַה5ִָאי�

 .עכו בשנת המסלתקופת תושבותו ב ֶפ/ ַיֲחִסי>Eְאישוב  תושבזכאי לזיכוי ארז . כ/ .א  

 .כל הכנסתו מעבודתו בעכוEְִגי/ ישוב  תושבזכאי לזיכוי ארז . כ/ .ב

 .2010לא זכאי לזיכוי תושב ישוב בשנת ארז . לא .ג

  .2010כל הכנסתו בשנת המס Eְִגי/ ארז זכאי לזיכוי תושב ישוב . כ/ .ד

    פתרו

  11' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

מי שבמהל( שנת המס היה , )3(עד ) 1(על א9 הוראות פסקאות " � לפקודה) 4(11ַעל ִ#י סעי9   הסבר הפתרו
זכאי לזיכוי , ב המפורט באות/ פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמורלתושב ביישו

ובלבד שהיה תושב , ממס כאמור באות/ פסקאות באופ/ יחסי לתקופת תושבותו ביישוב
  ".חודשי� רצופי� לפחות 12היישוב 

הוא , לכ/. לפחות חודשי8 רצופי8 12במש( ולא , חודשי8 בלבד 10ארז היה תושב עכו במש( 
  .2010בשנת ) הנחת ישובי�(אי לזיכוי תושב ישוב לא זכ

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

. ָדה�ְ#קלַ  10' עבודה במשמרות ְלִעְנַי/ ס ִמְתַקAֶֶמת E> ַיְצָרִניבמפעל  ִי�Qר תכפועל תעובד אנה  .9שאלה מספר 
עבודה במשמרות שניה Eְִגי/ �  73,200 ִמ=>ָכ$, � 138,000 � 2010בשנת המס  ההכנסת

  .ושלישית

  ? 2010בשנת  נהא קבלתשהזיכוי במס 5ְִגי ִמְ<ָמר2ת  ְסכ"�מהו 

 �   8,064 .א  

 �   10,980 .ב

 �    10,380 .ג

  �    2,916 .ד

    פתרו

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו

  .Eְִגי/ עבודה במשמרות שניה ושלישית�  73,200ִמ=>ָכ$ , � 138,000 �הכנסה ממשכורת 

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

  :זיכוי ִמְ<ָמר2ת  הסבר הפתרו

  �    138,000  : �2010הכנסה כוללת של אנה ממשכורת ב

   �   118,560  :לפקודה 10' סכו8 התקרה ְלִפי ס

  �    19,440  :חלק ההכנסה העולה על סכו8 התקרה

  �    73,200  :שכר ִמְ'ָמר>ת שניה ושלישית

  73,200 � 19,440= �    53,760  :שכר ִמְ'ָמר>ת המזכה בהטבת מס

  53,760×  15%= �   8,064  :הטבת המס

  בשנה�    10,380  :הזיכוי ַהIְַרEִי Eְִגי/ שכר ִמְ'ָמר>ת בתעשייה

  min)  064,8;  תקרה 10,380= (  >   064,8  :בדיקה מול התקרה

  .אתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

  .10שאלה מספר 

  

  :היתה כלהל/ 2010בשנת  הכנסתו. י8שנ 6 ֶזה )Eִיִרי8 הישוב =>ָ'ב ארז

 �     195,220  משכורת.  1

 �  44,640  רכב צמודשווי .  2

  ?2010בשנת  זכאי לו ארזשזיכוי תושב הישוב מהו ס0 

 �   31,181.80 .א  

   �  28,922.40 .ב
 �   25,378.60 .ג

  �   19,266.00 .ד

      פתרו

  11' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

     �  2010מיגיעה אישית בשנת  ארזשל חייבת  ההכנס  הסבר הפתרו

  משכורת 220,195+  שווי רכב צמוד 44,640 = � 860,239

  ):לפקודה 11' ס( "=>ָ'ב ִי�Rב"זיכוי 

  .ח"ש 222,480ל הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של ע 13%הנחה של  � )Eִיִרי8

  239,860 < 222,480 �ִייש�ב ְלֵבי/ הכנסת העובד   ֲהָנַחתהשוואה Eֵי/ תקרת ההכנסה ְלצ>ֶרְ( 

  480,222×  %13=    > 922.40,28  : 2010בשנת " =>ָ'ב ִי�Rב"הנחת 

  .בתשובה   



11 

 

 2010שנת המס 

 

 

ס( הכנסתו בשנת . �1/12/2010ָהֵחל ב ִלְצִמית�ת 100%בתאונה ונקבעה לו נכות של  ִנְפMָעארז   .11שאלה מספר 
  ).כולה מיגיעה אישית(�  649,324 � 2010

, למע/ הסר ספק [?  2010בשנת המס ְלַנFֵל לפקודה שארז יכול ) 5(9' ְלִפי סַהDְַר5ִי מהו הפטור 
  ] לפי ימי�מחושב ) 5(9הפטור בסעי9 

 �    55,148 .א  

 �   5,767 .ב

 �   48,105 .ג

  �   67,920 .ד

    פתרו

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

הכנסה מיגיעת8 האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה) א)(5(9ְלִפי סעי9   הסבר הפתרו
אחוז לפחות מחמת שלקה באיברי8 שוני8 וה 90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי8 השוני8 שבלעדיו היה נקבע אחוז 
  :כמפורט להל/, לפחות 100%נכות של 

 566,400הכנסה עד לסכו8 של  �ימי8 או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלי8 חדשי8

כנסה עד לסכו8 של ה � ימי8  364ימי8 לבי/  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבי/  )2(
 ";שקלי8 חדשי8 67,920

  

) 1)(א(שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה , לגבי עיוור או נכה", לפקודה) 1)(ג)(5(9ְלִפי סעי9 
שיחסו לכלל , יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, לגבי חלק משנת המס

גביה8 נקבעה הנכות לבי/ הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבי/ מספר הימי8 בשנת המס של
) 1)(א(ויקראו את הסכומי8 הנקובי8 בפסקאות משנה , )יחס תקופת הנכות �בפסקה זו ( 365

  ".כסכומי8 שיחס8 לסכומי8 הנקובי8 כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב(� ו

  

  .ימי8 או יותר 365של נכות לתקופה  נקבעה ארזל

  .� 566,400 �) 1)(א)(5(9הסכו8 הנקוב בסעי9 

  ) ימי8 בדצמבר 31(     31 �שלגביה8 נקבעה הנכות  2010ספר הימי8 בשנת מ

  .31/  365:   יחס תקופת הנכות

  ):היא הפטור המרבי שארז יכול לנצל בשנת מס זו( 2010הכנסה פטורה של ארז בשנת המס 

  min]  ) ההכנסה בשנת המס 649,324×  31/  365( ; )  התקרה 566,400×  31/  365= [ (  > 48,105

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

� התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש ב, עליו תוהנמצא אצלו וכלכל 15ב/  ילד+אלמ/, ארז  .12שאלה מספר 
  . � 9,300 � 1/2010בעד ") ברוטו("משכורתו . 5/1/2010

כמה מס , ולא מסר למעביד כל מסמ0 הנחיות רלוונטי אחר 101ארז לא מילא טופס א� 
  ?1/2010בתלוש  ונממְלַנ2#ת נסה יש הכ

 �  3,314 .א  

 �   1,186 .ב

 �   4,185 .ג

   �  315 .ד

    פתרו

  )ניכוי ממשכורת ומCְַכר ֲעב>ָדה ותשלו8 מס מעסיקי8(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8   סעיפי� רלוונטיי�

ב>ָדה ותשלו8 מס ניכוי ממשכורת ומCְַכר עֲ (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 ל) א(5לפי תקנה   הסבר הפתרו
או משכורת Eְַעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל8 לעובד משכורת חלקית" � )מעסיקי8

או שלא מילא את  101או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס , 101הצהיר העובד בטופס 
  ."ינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור ַהDְַר5ִי, אחרותהסעי9 העוסק בפרטי8 על הכנסות 

  � 9,300  :ארזשל  1/2010ורת משכ

  300,9×  %45=  > 185,4  :שיש ְלַנ%>ת, המס ַהIְַרEִי ְלִפי התקנות

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

מקבלת  אנה �2/2010ָהֵחל ב. � 8,200 � �1/2010 בשכרה . )�9ו, 6 ניב( י8ילד 2+אנה נשואה  .13שאלה מספר 
�  10,660שכרה הרגיל עומד על  �2/2010בָהֵחל , מרכלו. לשכרה�  2,460תוספת קבועה של 

  .בחודש

כמה מס הכנסה יש לגבות , )1/1/2010(מתחילת השנה  על בסיס מצטברא� המס מחושב 
  ? 2/2010�ב אנהמשכרה של 

 �   525 .א  

 �   242 .ב

 �   146 .ג

 �   484 .ד

  
    פתרו

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

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס מעסיקי8(מס הכנסה ומס מעסיקי8 תקנות 

  :2010בשנת  אנהזיכויי8 לה8 זכאית   הסבר הפתרו

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

  ז"נ  2.00  )2(ילדי8 

   � 75973.=  205× ז "נ   75.4  כ נקודות זיכוי"סה

  

  8,200+  10,660=   18,860  :התוספתהחודשי8 כולל  �2שכר מצטבר ב

  18,860/  2=   9,430  :החודשי8 �2השכר החודשי הממוצע ב

  :המוטל על השכר החודשי הממוצע" ברוטו"מס 

1,215.80  � =23% ×  )8,470  � 9,430 + ( 14%  ×3,700 + 10%  ×4,770  

  :מס בניכוי זיכויי8 אישיי8 שיש לשל8 על השכר החודשי הממוצע

242.05  � = )0  ;973.75  � 1,215.80  (max  

  

   : 1/2010שהוטל על השכר ששול8 בחודש " ברוטו"מס 

957.20  � =14%  × )4,770  � 8,200 + ( 10%  ×4,770  

  : 1/2010מס בניכוי זיכויי8 אישיי8 ששול8 בחודש 

0  � ) =0  ;973.75  � 957.20  (max  

  242.05×  2 � 0 = > 484.10  :מס מצטבר לתשלו8 פחות מס מצטבר ששול8  

  > 484  ): סכו8 מעוגל( 20102/�המס שיגבה משכרה של אנה ב

  .תשובה ד  
  



14 

 

 2010שנת המס 

 

 

ְלַקEֵל  �1/1/2010 התחיל בו �31/12/2009במעבודתו ָ#ַר'  ,25/11/1942יליד , Eִָריאאד8 , ארז  .14שאלה מספר 
  .ְלֶ'ָעַבר מעבידו ֲעב�ר>ֲאֶ'ר ָעַרְ( , ָוִתיָקה הֶ#ְנִסAָ  ִמSֶֶר/�  6,500בס( של חודשית  ִקְצEָה

  ? 2010בשנת  ארז לשבמס  החייבתמהי הקצבה 

 �   45,196 .א  

 �   50,700 .ב

 �     32,804 .ג

  �   78,000 .ד

    פתרו

  א9' ס, 1' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

  3' ס �חוק גיל פרישה 

  :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס  הסבר הפתרו

, שמקבל אחד מאלה, ְלִפי הגבוה מביניה8, מקיצבה מזכה 35%הקיצבה המוכרת או    "   
  :פטורי8 ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

  :לפקודה) א(א9' ְלִפי ס

אותו חלק מהקיצבה או מס( כל הקיצבאות שמקבל אד8 ושאינו  �" קיצבה מזכה"
  .לחודש ח"ש 7,810עולה על 

  :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס

סעי9 זה יראו אד8 כאילו הגיע לגיל  ְלִעְנַי/ואול8 , 1כהגדרתו בסעי9  �" פרישה גיל"  "   
  :פרישה א9 א8

  ;)נמחקה(  )1(

שנקבעה על , או יותר 75%הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של   )2(
או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעי9 , )א)(5(9פי אחד החוקי8 המפורטי8 בסעי9 

  "  ;)ב)(5(9

  :לפקודה 1' ְלִפי ס

  ;�2004 ד"התשס, גיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה �" גיל הפרישה"

  :לחוק גיל פרישה 3' ְלִפי ס

בהתקיי8 , הגיל שבהגיעו אליו זכאי אד8 לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל  .3  "   
, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, התנאי8 הקבועי8 לכ( על פי די/ או הסכ8

גיל  �בחוק זה (לאישה  62גיל  �' ובכפו9 להוראות פרק ד, לגבר 67גיל  הוא
  " ).הפרישה

  ] .לחוק גיל פרישה) 1(6' לא חלות עליו הוראות המעבר בס, 1942לא נולד עד חודש אפריל  ארזש מאחר [

כמשמעותו , הגיע לגיל הפרישההוא , לפיכ(. שנה 67מלאו , 25/11/1942שהוא יליד  ,ארזל
  .ל פרישהבחוק גי

  :הקצבה המזכה של ארז

  min]  הקיצבה בפועל 6,500;  תקרת הקיצבה המזכה 7,810= [ �  6,500

  :הפטור על הקצבה המזכה של ארז

 2,275 <  =35%  ×6,500  

  :2010הקיצבה החייבת במס של ארז בשנת 

 50,700 <  =12  × )2,275 � 6,500 (  

  .בתשובה   
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  :הבאי8 8רכיביההורכב מ 01/2010שכרו בחודש . עובדת ז�ג>�Eַת. 68ארז הוא עובד נשוי ב/   .15שאלה מספר 

 �     9,430  יסוד שכר.  1

 �  205  ֲאר�ח>תשווי .  2

 �  410  דמי נסיעות.  3

? אחרי ניכוי מס הכנסה, חודש זה 5ְִגי") נטו לתשלו�(" לארז שישול�" נטו"המהו שכר 
  )טוח לאומי ודמי ביטוח בריאותהתעלמו מדמי בי(

 �    9,098 .א  

 �   9,149 .ב

 �   8,944 .ג

  �    8,539 .ד

    פתרו

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

  )ניכוי ממשכורת ומCְַכר ֲעב>ָדה ותשלו8 מס מעסיקי8(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  25.0  נסיעות. ז.נ

  � 461.25= �  205×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  יסוד שכר 9,430+  י ארוחותשוו 205+  דמי נסיעות 410=�  10,045  :ארזשל " למס Eְר�ט>"שכר 

  :חישוב המס

1,357.25  � =23% ×  )8,470  � 10,045 ( + 14% × 3,700 + 10% × 4,770  

  

    :יכויהמס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הז

  המס שחושב 1,357.25 � נקודות הזיכוי  461.25= �  896

  :לתשלו8 לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  שכר ללא זקיפות שווי ) 09,43+  410(  �המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 896=  > 8,944

  .גתשובה   
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וכל ימי  רוסיההנסיעה ל. יממות 5למש( , עבידהי מ"ע, לרוסיה אנהנשלחה  2010בשנת   .16שאלה מספר 
  . השהייה בה היו ֶהְכֵרִחAִי8 לייצור הכנסתו של המעביד

  .$ 480 � ת תיירי8 כרטיס טיסה במחלק  : הוצאות הנסיעה

  ).לכל לינה$  100($   500 �לינות במלו/  5  

  ).ליממה$ 45($ 225 �ימי8  �5השכרת רכב ל  

  .ְסָמִכי8 הִנְדָרִ'י8 למעבידה וֶזה ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאותהגישה את החשבו/ ואת ַהIִ  אנה

למע הסר [ ? ל"5ְֶ<ל הנסיעה לחו, לצור0 חישוב מס אנהמהו הסכו� שיש ִלְזק2= לשכרה של 
 ] הכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי ַעל ִ,י התקנות, ספק

  $  0 .א  
 $  35 .ב

 $  40 .ג

 $  75 .ד

   פתרו

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

 : כרטיס טיסה במחלקת תיירי�  הסבר הפתרו

הסכו8 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) 1)(א)(2(2ְלִפי תקנה   
  .ממחיר הכרטיס 100% �הוצאות לרכישת כרטיס טיסה במחלקת תיירי8 

  .מותרת בניכוי במלואה, לרכישת כרטיס הטיסה$,  480ההוצאה בס0 , לפיכ0

  : הוצאות לינה

רוסיה לא נמצאת ברשימת המדינות בה/ נית/ להגדיל את סכו8 הוצאות הלינה וההוצאות   
  .�25% האחרות ב

הסכו8 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) ב)(2(2ְלִפי תקנה   
  �לינה  בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי8 לינות  הוצאות

  .כל הוצאות הלינה המוכרות �ֲעב�ר שבע הלינות הראשונות 

  �) מהלינה השמינית ואיל((ֲעב�ר שאר הלינות 

  ;כל הוצאות הלינה המוכרות �דולר  �107לגבי לינה שעלותה נמוכה מ  )1(  

א( לא , וצאות הלינה המוכרותמה 75% � דולר  �107 לגבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ;דולר ללינה �107 פחות מ

דולר  243או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא8 לתקנה  �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו( ביניה8, ללינה

  . 5= כ לינות "סה$,  100אנה הוציאה ֲעב�ר כל לינה   

  ):ותכל הוצאות הלינה המוכר(הלינות  5הסכו8 שיותר לניכוי Eְַעד 

  min)  התקרה$  243 ,ההוצאה בפועל $  100( ×  לינות 5= $  500  

  .מותרות בניכוי במלוא$  500הוצאות הלינה בס0 , לפיכ0

  :הוצאות שכירת רכב

הסכו8 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) ד)(2(2ְלִפי תקנה 
Fלאר Fדולר  53ת השכירות בפועל או על לא יעלה על הוצאו, הוצאות שכירת רכב בחו

  :לפי הנמו(, ליו8

  min)  התקרה$  53;  ההוצאה בפועל$  45( ×  ימי8 5= $  225

 .מותרות בניכוי במלוא$  225הוצאות שכירת הרכב בס0 , לפיכ0

  .אתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

משל8 לו המעביד הוצאות , שכרו הרגילַעל נ>ָס9 . � 7,300 � 28 /רווק ב, ארזשל  הרגיל ושכר
  .בכל חודש נטו�  2,135רכב בס( של  ַהְחָזַקת

התעלמו מדמי ביטוח ( ?")שכר ברוטו למס(" 1/2010� לצור0 חישוב מס ב רזאשל  ומהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 �   10,073 .א  

  �   9,936 .ב
 �   10,233 .ג

  �   9,783 .ד

      פתרו

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

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס מעסיקי8(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 

  � 300,7   רזארגיל של ה ושכר  הסבר הפתרו

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 461.25= �  205×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

. � 477בחודש הוא �  4,770ס המצטבר בגי/ משכורת מצטברת של המ, לפי טבלאות המס
  .הרכב ַהְחָזַקתהוצאות נית/ להתעל8 מנקודות הזיכוי בגילו8 , כלומר

  .14%במדרגת מס שולי  רזאנמצא  7,300בשכר 

   7,300+  2,135) /  1 � 14%= (  9,782.56<  14%מדרגת המס " גבול" 8,470

  .מדרגת המס הנוכחיתבגילו8 אנו חורגי8 מ �מסקנה 

  ) 470,8 � 300,7 ( = � 1,170בס( " ברוטו"נותר , %14במדרגת מס 

  .� 163.80  � 14%ומס בשיעור , � 1,006.20 � " נטו" �86% מתפצלי8 ל�  1,170

   2,135 � 1,006.20= �  1,128.80:  יתרה שנותרה לגילו8

  .23% �מדרגת המס לגילו8 היתרה 

  801,128.) /  1 �  %32= (    � 1,465.97  :   גילו8 היתרה

  1,170+  1,465.97=   �  2,635.97  :כשהוא מגול�8  2,135הסכו8   

   300,7+  635.97,2=  935.97,9>  %23מדרגת המס " גבול" 720,12

     > 936,9  :   )מעוגל( �2010/1  לצור( חישוב מס ב רזאשל  ושכר

  .בתשובה   
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  .18שאלה מספר 

  

משכורתו . �7/2010בֶ'Vְִפַטר עד , במשרה מלאה, מעבידו היחיד חמש וחצי שני8 עבד אצל ארז
המעביד הו/ שהמענק ס( ).  "המשכורת האחרונה"(�  14,500 � מ>ת>החודשית האחרונה לפני 

  )."פיצויי פיטורי8"(�  143,297 �ו של ארז עקב מותמשל8 

  ? לפקודה) א7(9' לפי ס, עקב מותו של ארזהו שמתקבל מס של מענק הב החייבמהו החלק 

 �   63,547 .א  

  �   17,897 .ב
 �   0 .ג

 �   80,652 .ד

  
      פתרו

  ).א7(9סעי9  �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

  :לפקודה) ב)(א7(9' לפי ס  הסבר הפתרו

עד סכו8 השווה למשכורת של שני חדשי עבודה לכל  �מענק הו/ שנתקבל עקב מוות   )1(  "
רשאי , עלה סכו8 המענק על השיעור האמור; לפי המשכורת האחרונה, שנת עבודה

בגובה , בהתחשב בתקופת השירות, כולו או מקצתו, המנהל לפטור את העוד9
  ;בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה, השכר

לכל שנת �  22,800בשו8 מקרה לא יעלה הסכו8 הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  ;ה בשל עבודה בחלק משנהעבודה וחלק יחסי מסכו8 ז

  � 14,500×  2= �  29,000  : לפי משכורת אחרונה, משכורת של שני חדשי עבודה

  :של ארזָ#ט�ר ַמֲעָנק 

   min  [min)  תקרה 22,800;  29,000( ×  עבודה' ש  5.5;  המענק בפועל 143,297= [ �  125,400

  מענק ההו/ עקב המוות 143,297 �רפטו 125,400=  > 17,897  : החלק החייב במס של המענק

  .תשובה ב  
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  :הורכב מרכיבי השכר הבאי8, מהנדס המכונות, ארזשל  1/2010שכר   .19שאלה מספר 

  �     14,088  שכר משולב.  1
 �   17,972  )תוספת חודשית קבועה(תוספת מהנדסי8 .  2

 �   1,624  כיסוי הוצאות נסיעה.  3

למע/ הסר  [לקר/ השתלמות �  2,526.30המעביד ֲעב�ר ארז  ִהְפִרי', )� 33,684(ל "הנ השכר Eְִגי/
  ].לאותה קופה  ַ%Wִי/ וִהְפִרי' את חלק ארז, ספק

  ?")שכר ברוטו למס(" 1/2010�לצור0 חישוב מס ב ארזשל  ומהו שכר

 �   33,805.80 .א  

 �   35,031.90 .ב

 �   33,684.00 .ג

  �    35,153.70 .ד

    פתרו

  )ה(3' ס �פקודת מס הכנסה   יפי� רלוונטיי�סע

   �לפקודה ) ה(3' לפי ס  הסבר הפתרו

סכומי8 ששיל8 מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכ8 קיבוצי   " 
ולגבי עובד , )הסכ8 קיבוצי �להל/ (, �1957ז"תשי, כמשמעותו בחוק הסכמי8 קיבוציי8

, בגבולות שנקבעו בהסכ8 קיבוצי החל על עובד שמקצועו �שאי/ הסכ8 קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי  �8.4%א( לא יותר מ, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומי8

יראו8 כהכנסת , מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר �%7.5ולא יותר מעובד הוראה 
לגבולות כאמור ואילו סכומי8 ששיל8 מעביד מעל ; עבודה של העובד בעת שקיבל אות8

 � זה  ְלִעְנַי/. יראו8 כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקר/

שכר , למעט תשלומי8 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו � ַהְכָנַסת ֲעב>ָדה  �" משכורת קובעת"
א( לא יותר מכפל הסכו8  �שעות נוספות ותשלומיEְ 8ֶ'ל מאמF מיוחד או אירוע מסויי8 

ַי/ תשלו8 תוספת היוקר ְ%ִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכEֵ 8י/ לשכת המהווה תקרה ְלִענְ 
  " ;התיאו8 של הארגוני8 הכלכליי8 ְלֵבי/ ההסתדרות הכללית של העובדי8 בארF ישראל

לא תעלה , כמו כ/. כיסוי הוצאות נסיעהאי/ לכלול  ארזל של "במשכורתו הקובעת לקה, לפיכ(
  .� 15,712ל על "המשכורת הקובעת לקה

  :ארזשל  לקר/ השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  ל"תקרת משכורת לקה 15,712 ;)  שכר משולב 14,088+  מהנדסי8 'תוס 17,972(  [ =�  15,712

  משכורת קובעת 15,712×  7.5% = � 1,178.40   :ארזשל  מהמשכורת הקובעת 7.5%

  2,526.30 � 1,178.40 = 1,347.90  :  גבולות שבחוקל ֵמַעלל "הסכומי8 ששיל8 המעביד לקה

   33,684+ ל "שווי קה 1,347.90=  > 35,031.90  :  20101/� לצור( חישוב מס ב ארזשל  ושכר

  .בתשובה   
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  :של ארז הורכב מרכיבי השכר הבאי8 1/2010שכר   .20שאלה מספר 

 �     Cְ  12,318ַכר ְיס>ד.  1

 �  1,282  שעות נוספותCְַכר .  2

 �   2,140  שווי שימוש ברכב צמוד  .3

ַעל ֶחְ'E>/ מרכיב תגמולי (בחודש �  850לקופת גמל לקיצבה  ועבורַמְפִרי'  ארזשל  ומעביד
, וא את חלקומפקיד ג8 ה ארז, למע/ הסר ספק[ בחודש�  238בד/ כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי/

קופת גמל לקצבה 5ְִגי הפרשות המעביד ל 1/2010בתלוש  זארמהו השווי שיש ִלְזק2= ל
  ?ביטוח אובד כושר עבודהול

 �   238 .א  

 �   68 .ב

 �   0 .ג

  �   164 .ד

    פתרו

  הנחיות מס הכנסה, לפקודת מס הכנסה) 14(32סעי9   סעיפי� רלוונטיי�

  .1' ס �) כללי8 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה 

  :2010בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ות מס הכנסה בעניי ְלִפי הנחי  הסבר הפתרו

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה Eְִגי/ ההפרשה ל .1

  12,318 + 1,282= �  13,600:  למעט שווי שימוש ברכב ארזשל  הכנסת עבודה

  min) רכבבט שווי שימוש הכנסת עבודה למע 13,600;  32,060( ×  7.5%= �  1,020 <�  850

 max)  0;  850 �  1,020= (  ֵאי/: שווי קיצבה

  :ת מעביד לביטוח אובד כושר עבודהחישוב הזקיפה 5ְִגי הפרש .2

  :תקרה ראשונה

    : משכורתו של העובדמתו( ) קיצבה(ת המעביד למרכיב התגמולי8 שיעור הפרש

6.25%  =13,600  /850  

  :כשהתוצאה לא תפחת מאפס, �7.5%פחית מת המעביד לקיצבה נעור הפרשישאת 

%1.25  ) =0  ;%6.25 � %7.5  (max  

  :ונבחר את הקט/ ִמEֵי/ השניי8 �3.5%נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%1.25  ) =%1.25 ; %3.5  (min  

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

  %1.25×  13,600=   > 170  :1תקרה 

   : ה שניהתקר 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.השיעור ַהIְַרEִי אותו מותר ְלַהְפִרי' לא

  min)  13,600;  32,060( ×  %3.5=  > 476  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

170  � =850 � %7.5  × )6032,0  ;13,600  (min 

   max)  170;  0= (  > 170  :3תקרה 

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

  min)  170;  476;  170= (  170  .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  :שיש ִלְזק>9. ע.כ.ונקבל שווי א, מההפרשה Eְפ>ַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max)  238 � תקרת ההוצאה 170;  0= (  > 68                     .:ע.כ.שווי א

  .בתשובה   
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שנות  17לאחר , �31/5/2010התפטרה ב, )בשנת המס 17עד  5בני (ילדי8  7+ נשואה , אנה  .21שאלה מספר 
  .� 11,400 �ודש שולמה לה משכורת הח 5/2010בתלוש . אצל מעבידה היחיד ְרצ�פ>תעבודה 

  :חושבו הסכומי8 הבאי8, 5/2010שמולא במועד תשלו8 שכר  �161 בטופס ה

  �  193,630 �  לפקודה) א7(9' ס ְלִפיממס  ָ#ט�ר ְ#ִריָ'ה ַמֲעַנק. 1

  �  34,980 �  חייב במס הכנסה ְ#ִריָ'ה ַמֲעַנק. 2

  ?ישה של אנהכמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפר, לפי התקנותא� חישוב המס נעשה 

 �   10,494 .א  

 �   5,427 .ב

 �   7,154 .ג

  �    9,385 .ד

    פתרו

ניכוי (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 .  121 ,)ג(66, א36, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�
  ).1)(א(7, )א(4' תק � ) ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס מעסיקי8

  .לא נלקח בחשבו/ בחישוב המס) � 193,630( לפקודה) א7(9' ט�ר ממס ְלִפי ס#ָ הַ ְ#ִריָ'ה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו
  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 ל) 1)(א(7ְלִפי תקנה 

מס ְלִפי מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ> פטור מ, עביד המשל8 לעובד למעט עובד יומימ"
מס ְ%ִאי�X היה משכורת בלתי , ינכה בעת התשלו8 מהחלק שאינו פטור, לפקודה) א7(9סעי9 
  ..."ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד, קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 ל) א(4ְלִפי תקנה 

מס בסכו8 השווה , בעת התשלו8, ינכה ממנה, ד המשל8 לעובד משכורת בלתי קבועהמעבי"
ההפרש בי/ המס שיש לנכות ממשכורת  � " הפרש המס", ְלִעְנַי/ ֶזה; �12 להפרש המס המוכפל ב

לבי/ המס שיש לנכותו ממשכורת , החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה
  ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה� שני8בתוספת החלק ה, החודש לאותו חודש

  :החישוב

  2.00  תושב ישראל   :נקודות זיכוי
  0.25  נסיעות  
  0.50  אשה  
  007.  )7(ילדי8   
  � 75998,1.= �  205×  9.75  כ נקודות זיכוי"סה  

  34,980/  12= �  2,915  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני8 עשר מ

 11,400+  2,915= �  14,315    :  מהמשכורת הבלתי קבועה �12החלק ה+ משכורת החודש 

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

2,451.00 � = 30% ×  )12,720  � 14,315 + ( 23% × 4,250  +14% × 3,700  +10% × 4,770  

  max)  0;  451.00,2 � 75998,1.= (  >   452.25  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי8 אישיי8 

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

1,668.90 � = 23% ×  )8,470  � 11,400  ( +14% × 3,700  +10% × 4,770  

  xma)  0;  1,668.90 � 75998,1.= (  �   0  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי8 אישיי8 

  452.25 � 0= �  452.25  :הפרש המס

אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , )סכו8 מעוגל( �12הפרש המס מוכפל ב
  452.25×  12=  > 427,5  "):המשכורת הבלתי קבועה("

  .בתשובה   
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מאחר . � 2,600 �ודשית משכורתו הח. במשכורת בחצי משרה אצל מעבידו היחידעובד ארז   .22שאלה מספר 
  .לפקודה) 5(9' כל משכורתו פטורה ממס לפי ס, לצמיתות 100% ָנֶכהשהוא 

י את /בחר(? לאחר תו� שנת המס 106חייב המעביד לתת לארז טופס , על פי התקנות, הא�
  )המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי המשפטי� ַה5ִָאי�

 .מאחר שלא נוכה מס הכנסה ממשכורתו של ארז, לא .א  

 .המעביד שולח אותו ישירות למס הכנסה. מכיל את פרטי כל העובדי8 106טופס . לא .ב

 .לאחר תו8 שנת המס 106על המעביד לתת לארז טופס . כ/ .ג

המעביד נת/ לארז בכל חודש תלוש שכר הכולל את פירוט המס שנוכה  ֶאXָא ִא8 ֵ%/, כ/ .ד
  .באותו חודש

    פתרו

 � ) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס מעסיקי8(מס מעסיקי8 תקנות מס הכנסה ו  סעיפי� רלוונטיי�
  ).א(13' תק

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 ל) א(13תקנה לפי   הסבר הפתרו
  �) מס מעסיקי8

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

במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד משכורת  31יאוחר מיו8 
  "  .הכל לפי העני/, או ביו8 שבו חדל העובד להיות מועסק בידי המעביד

  .גתשובה   
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 חני .כדי/ בישראל תהמועסק הזר תעובדהיא  ,)הגובלת בישראל(שהיא אזרחית ירד/ , י/חנ  .23שאלה מספר 
  . ה בירדלמקו� מגורי היא חוזרת בת�2 יו� העבודהו, נכנסת לישראל בכל בוקר

  .בחודש�  6,000 � השכר. )שעות בכל חודש 180(תעשייה ב תמועסקחני/ 

  ? חנישל  החודש 5ְִגי שכרשיש לשל� בכל " היטל העסקת עובד זר"סכו�  ומה

 �   900 .א  

  �   1,200 .ב
 �   600 .ג

  .ֵאי/ לשל8 היטל העסקת עובד זר במקרה ֶזה .ד

      פתרו

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל   סעיפי� רלוונטיי�
   .45' ס, 44 'ס �) �2004ו 2003הכלכלית לשנות הכספי8 

  ).הגדרות( 1' ס �סה פקודת מס הכנ

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (התוכנית להבראת כלכלת ישראל לחוק ) א(44' ְלִפי ס  הסבר הפתרו
  � )�2004ו 2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי8 

, )איסור העסקה שלא כדי/ והבטחת תנאי8 הוגני8(כהגדרתו בחוק עובדי8 זרי8  �" עובד זר"
  :כל אחד מאלה למעט, �1991א"התשנ

הסדרי8 כלכליי8 (לחוק יישו8 ההסכ8 בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ' עובד זר שפרק ו  )1(  
  ;חל עליו, �1994ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות שונות

עובד זר המועסק כדי/ בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את   )2(  
  ;למקו8 מגוריו באותה מדינה ,בדר( כלל Eְת>8 יו8 העבודה, ישראל

  ;עובד זר המועסק כדי/ במת/ טיפול סיעודי  )3(  

  )4(  Fוספורטאי חו Fא לפקודת מס הכנסה75כהגדרת8 בסעי9 , עיתונאי חו;  

הכנסה בסכו8 השווה לפעמיי8 השכר , Eֲַעב�ר חודש עבודה, עובד זר שמשולמת לו  )5(  
 �180ולגבי עובד זר המועסק פחות מ ,או הכנסה בסכו8 הגבוה ִמGֶה, הממוצע במשק
הכנסה בסכו8 השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא  � שעות בחודש 

או הכנסה , ומוכפל בסכו8 השווה לפעמיי8 השכר הממוצע במשק �180מחולק ב
  ;בסכו8 הגבוה ִמGֶה

או עבירות , �1977ז"התשל, א לחוק העונשי/203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעי9   )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
  .נאמר במפורש אחרת ֶאXָא ִא8 ֵ%/

  

שכר הממוצע כפי שהוא מחושב ה �" השכר הממוצע במשק", לפקודת מס הכנסה 1' לפי ס
כפי שמפרס8 , ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ב(2לצור( גמלאות ודמי ביטוח לפי סעי9 

  .בחודש�  8,015 � 2010נכו/ לשנת המס , השכר הממוצע האמור.   המוסד לביטוח לאומי
  

   � אמור הלחוק ) א(45' ְלִפי ס

כנסה של עובד זר ששיל8 בשנת המס מס( כל הה 20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של "
וא8 העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפי8 ) ההיטל �בפרק זה (

ובענ9 המסעדות , 10% �בענ9 החקלאות : אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להל/
  ."%15 �בענ9 הבניי/ בענ9 התעשייה או , )1(האתניות

  .10.75% �  2010ניות בשנת שיעור ההיטל בענ9 המסעדות האת  )1( 
        

עובד זר המועסק כדי/ בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את "חני/ היא 
אי לשל� היטל , לפיכ(". למקו8 מגוריו באותה מדינה, בדר( כלל Eְת>8 יו8 העבודה, ישראל

  .עובד זר בשל העסקתה

  .דתשובה   
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 ,מאחר שבקר/ הפנסיה שער( המעביד עבור ארז. שנות עבודה אצל מעבידו 15ארז פוטר לאחר   .24שאלה מספר 
המעביד ֶהֱעִביר את הבעלות על הקר/ לידי , נצברו מספיק כספי8 במרכיב פיצויי הפיטורי8

  .פיצויי8 שהיא ולא היה צרי( ְלַ'8Xֵ לו כל ַהְ'ָלַמת, ארז

א� (בשל פרישתו של ארז  161מ"ֶטֶלת החובה למלא טופס , ילKְ5ִַסי25ת שתוארו לע, על מי
  )י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(? )בכלל קיימת חובה כזו

 .ֵמ)ַחר ֶ'ארז לא קיבל מהמעביד פיצויי פיטורי8 161טופס  ֵאי למלא .א  

 .מעבידו של ארזהחובה מ�ֶטֶלת על  .ב

 .בה נצברו זכויותיו של ארז, פנסיהקר ההחובה מ�ֶטֶלת על  .ג

  .ביו8 שיחליט למשו( פיצויי פיטורי8 מקר/ הפנסיה ארזהחובה תוטל על  .ד

    פתרו

 �  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס מעסיקי8(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8   סעיפי� רלוונטיי�
  )ב(11' תק

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 (מעסיקי8 תקנות מס הכנסה ומס ל )ב(11לפי תקנה   הסבר הפתרו
שהוא  102בצירו9 לטופס , יגיש לפקיד השומה, מעביד ששיל8 מענק פרישה ,)מס מעסיקי8

וא8 מענק הפרישה , על המענק ששיל8 161פרטי8 בטופס , מגיש לחודש שבו שול8 המענק
שול8 מאת קופת ג8 פרטי8 על המענק כאמור ש 161יכלול טופס ) ב(7שול8 כאמור בתקנה 

  .גמל

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 ל) 1()ב(7לפי תקנה 
כאשר משול8 מענק עקב אותה פרישה , מעביד שאינו קופת גמל המשל8 מענק פרישה" ,)מעסיקי8

רת בלתי מס כאילו היה משכו, בעת תשלומו, ינכה ממלוא המענק שהוא משל8, ג8 מאת קופת גמל
  ".קבועה

א8 , י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה"ימולא ע 161טופס , לפי הנחיות מס הכנסה
  .קיצבה או תגמוליEְ 8ִגי/ עבודתו, )פיצויי8(לעובד זכויות למענק 

  .בתשובה   
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הוא , על הצדדי8 ָחלה �Eִצייודה ַהSִ ֶהְס8%ֵ העב ְלִפי. ארז התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש  .25שאלה מספר 
 שתשלומיו ותשלומי המעביד לקר/ השתלמות יועברו לקר/W>ֵר' ארז . ְלֶקֶר/ ִהְ'ַ=Xְמ�תזכאי 

  .ְנָי/�ְמעהוא  Eָ$, "א"השתלמות 

החוקי8 , ֶאְפָ'ִרית ַעל ִ#י פקודת מס הכנסה" א"ההפרשה לקר/ ההשתלמות , למע/ הסר ספק[ 
  .]Eָ$הכספי8  ַהְפָקַדתבתקנות או בַתSָנ>/ הקר/ על , בחוק ַהְגEָָלהוֵאי/ כל  והתקנות

י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי /בחר( ?ארזשל  לדרישתו ַח3ָב ְלֵהָענ2תהא� המעביד 
  )המשפטי� ַה5ִָאי�

 ֶהְסWֵרעל  ַרק ֶאXָא, מ�תִהְ'ַ=Xְ  ֶקֶר/על  ָחMָלה לֹא ַ#ת Mֶֶמל�ר ק>ִלְבחשל עובד ְזכ�ת> . לא .א  
 .ֶ#ְנְסי>ִני

על  ָחלה �EִצייַהSִ בהסכ8  ֶמְח6ָל 5ְֵריַרתֶקֶר/ ְ% ִנְקEְָעה " א"קר/ השתלמות ִא8 , כ .ב
 .הצדדי8

 .ארזשל  לדרישתוְלֵהָענ>ת ַח3ָב המעביד . כ .ג

של כל  ְקִטיִביתק2לֶ  ִהְצָטְרפ�תעל  )ֶחֶרתקר/ השתלמות  ִע8 ָחת�8המעביד  ִא8, לא .ד
  .העובדי8

      פתרו

  .22' ס, 20' ס �  )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי8 פיננסיי8   סעיפי� רלוונטיי�

, המיועדת לתשלו8 דמי השתלמות לעובדי8 ,ַ,ת Nֶֶמל"קהיא סוג של " קר השתלמות"  הסבר הפתרו
  .לחברי מושב שיתופי או למוטבי8 שלה8, לחברי קיבוF, לעצמאי8

עובד הַזַ#אי להצטר= כעמית " � )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי8 פיננסיי8 ל) א(20' ְלִפי ס
או  ,)הדי או ההסכ� �בסעי= ֶזה (ְלַר25ת ֶהְסֵ#� ִקי5"ִצי , ְלִפי כל די או ֶהְסֵ#�, לקופת גמל

כל קופת גמל המיועדת , תבכל ע, ר2ִלְבח ַרַ.אי, להמשי( וִלְהי>ת עמית בקופת גמל ָ%+מ�ר
למטרה של קופת הגמל שִנְקEְָעה ְלִפי הדי/ או ההסכ8 ְלצ>ֶרְ( הפקדת תשלומיו ותשלומי 

בכפו9 לַהְגEָל>ת על צירו9 עמיתי8 שנקבעו בתקנו/ קופת הגמל ולַהְגEָל>ת על הפקדת , מעבידו
לו� הכספי� לקופת הגמל ומעבידו של עובד ָ#Oמ"ר לא יתנה את תש, 22כספי8 ְלִפי סעי9 

5ְַעד עובדו בכ0 שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתו0 רשימה מסוימת של 
  ".והכל א= א� נקבע אחרת בדי או בהסכ�, קופות

, ֶאְפָ'ִרית ַעל ִ#י פקודת מס הכנסה" א"ההפרשה לקר/ ההשתלמות , ְלִפי נתוני השאלה
 ָEָלה בחוקהחוקי8 והתקנות וֵאי/ כל ַהְג ,$Eָ 8נ>/ הקר/ על ַהְפָקַדת הכספיSָבתקנות או בַת.  

  .ארזלבקשתו של להענות חייב  מעביד, לפיכ(

  .גתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
 

את . ְ'ֵאיָנ$ ְקצ�ָבהלתקופה , �27/1/2010התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש ב, �30ב/ ה, ארז  .26שאלה מספר 
  .�1/2/2010החדש ב ולקבל ממעביד א ָצפ�יוהראשונה ה ורתמשכו

על " לעובדהודעה " חייב המעביד למסור לארז, בתו0 כמה זמ מהיו� שהתחיל לעבוד אצלו
  )י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר( ?תנאי עבודתו

 .לא יאוחר משבעה ימי8 מהיו8 שהתחיל לעבוד אצלו .א  

 .הראשונהקבל את משכורתו היו8 בו הוא אמור ללא יאוחר מ .ב

 .לא יאוחר משלושי8 ימי8 מהיו8 שהתחיל לעבוד אצלו .ג

  .ְ'ֵאיָנ$ ְקצ�ָבההוראות החוק הרלוונטי לא חלות לגבי עובד לתקופה  .ד

    פתרו

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

לא יאוחר משלושי� , מעביד ימסור לעובד" �) תנאי עבודה(לעובד  לחוק הודעה 1לפי סעי9   הסבר הפתרו
, וא8 היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, ימי� מהיו� שהעובד התחיל לעבוד אצלו

הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי , לא יאוחר משבעה ימי8 �) נער �להל/ ( �1953ג"התשי
  ".)ההודעה � ה בחוק ז(העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה 

הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על " �לחוק  9לפי סעי9 
  ."אינה עולה על שבעה ימי8 �וא8 היה העובד נער , שלושי8 ימי8

  

, וחייב למסור לו מעביד ,לפיכ(. לשלושי8 ימי8לא הוגבלה ותקופת עבודתו , "נער"אינו  ארז
  .ועל תנאי העסקת" הודעה לעובד", ומהיו� שהתחיל לעבוד אצל משלושי� ימי�לא יאוחר 

  .גתשובה   
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עד . תקופה של שנהעל פי חוזה ל, עבדה אצל מעבידה שנה אחת ברציפות, עובדת בשכר, אנה  .27שאלה מספר 
בתו8 ( את עבודתה הָעְזבָ והיא , חוזה העבודה שלה ִהQִיַע ְלַחWֵ' ֶאתאותה שנה מעבידה לא  8>=

  .)תקופת החוזה

י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי /בחר(? מהו שיעור פיצויי הפיטורי� לו היא זכאית
 )המשפטי� ַה5ִָאי�

 .שכר חודש אחד לכל שנת עבודה .א  

 .שכר שבועיי8 לכל שנת עבודה .ב

 .לפיצויי פיטורי8 ַזָ%ִאיתאנה לא , ְרצ�פ>ת ע>נ>תשלא עבדה שתי  ֵמ)ַחר .ג

 ַזָ%ִאיתאנה לא , תקופת החוזהְסַ=Aְָמה וִה  ְקצ�ָבהתקופה על פי חוזה לשעבדה  ֵמ)ַחר .ד
 .לפיצויי פיטורי8

     פתרו

  .12, 9, 1 'ס �חוק פיצויי פיטורי8   סעיפי� רלוונטיי�

 )שיעורי פיצויי פיטורי8 לעובד בשכר(תקנות פיצויי פיטורי8 

  � לחוק פיצויי פיטורי8  9סעי9  ְלִפי  הסבר הפתרו

רואי8 אותו לעני/ , היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה  )א" 
סירב העובד לחדש ; זולת א8 הציע לו המעביד לחדש את החוזה, חוק זה ְ%ִאי�X פוטר

  .לעני/ חוק זה ְ%ִאי�X התפטר, רואי8 אותו �את החוזה 

צרי( שתימסר לעובד לפחות ) א(מעביד לחדש את החוזה כאמור בסעי9 קט/ הצעת ה  )ב   
  " .שלושה חדשי8 לפני תו8 תקופת החוזה

, בהגיע תקופת החוזה לקצה, לכ. חוזה העבודה שלה ִהFִיַע ְלַח6ֵ< ֶאתמעבידה של אנה לא 
  .פוטרהְ#ִאי%" , לעני חוק פיצויי פיטורי�, אנהרואי� את 

   � לחוק פיצויי פיטורי8  1ְלִפי סעי9 

אצל מעביד  �ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שני8 רצופות  � מי שעבד שנה אחת ברציפות   " 
  " .זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורי8, אחד או במקו8 עבודה אחד ופוטר

  .היא זכאית לפיצויי פיטורי�, מאחר שאנה עבדה אצל מעבידה שנה אחת ברציפות

  �לחוק פיצויי פיטורי8  12י9 ְלִפי סע

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה בעובד במשכורת : שיעור8 של פיצויי הפיטורי8 הוא  )א("
ושכר שבועיי8 לכל שנת עבודה בעובד בשכר , או באותו מקו8 עבודה, אצל מעביד

ולגבי עובד , חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויי8 יחסיי8; כאמור
חלק של שנה מזכה אותו בפיצויי8 יחסיי8 א9 א8 תקופות עבודתו אינ/  � י עונת

משתל8 על , עובד שעיקר גמול עבודתו � " עובד במשכורת", לעני/ זה. מצטרפות לשנה
  .עובד שאינו עובד במשכורת � " בשכר� עובד"; בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר

, וצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסתלאחר התייעצות בשר הא, שר העבודה רשאי )ב(
תקנות כאמור יכול שיהיו ; להגדיל בתקנות את שיעור פיצויי הפיטורי8 לעובד בשכר

  "  .כלליות או לפי ענפי עבודה

 את �12/7/1983והתקי/ ב, לחוק פיצויי פיטורי8) ב(12 9לפי סעי וסמכותשר העבודה ניצל את 
  :לפיה/, )פיטורי8 לעובד בשכרשיעורי פיצויי (תקנות פיצויי פיטורי8 

שיעור פיצויי הפיטורי� לעובד בשכר יהיה לגבי תקופת עבודה שמיו� תחילת של   .1" 
שכר חודש אחד לכל שנת עבודה אצל אותו מעביד או באותו מקו� , תקנות אלה ואיל0

  .עבודה

  " ).1983באוגוסט  1(ג "ב באב תשמ"תחילת/ של תקנות אלה ביו8 כ  .2   

  

 .שכר חודש אחד לכל שנת עבודהאנה זכאית לפיצויי פיטורי8 בשיעור של  ,לפיכ(

  
 .אתשובה 
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  .28שאלה מספר 

  

הודיע , חודשי עבודה במקו8 עבודתו Eְ22ת>8 . ֲעב>ָדה�ְיֵמי ִמְ'ַ=8Xֵ על בסיס של ארזשכרו של 
  .פת ההודעה המוקדמת על פי החוקכנס לתוקEְ 9ת>8 תקותש, התפטרותול ע ומעבידארז ל

על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות, לפיטורי�כמה ימי הודעה מוקדמת 
  ?מעבידלָלֵתת ארז 

 .ימי8   22 .א  

 .ימי8  חודש .ב

 .ימי8   17 .ג

   .ימי8  19 .ד

    פתרו

  .5' ס, 4' ס, 1' ס � חוק הודעה מוקדמת לפיטורי8 ולהתפטרות  סעיפי� רלוונטיי�

  .12' ס �צויי פיטורי8 חוק פי

  :לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי8 ולהתפטרות 1' ְלִפי ס  הסבר הפתרו

   � בחוק זה 

  ;�1963ג"תשכ ,חוק פיצויי פיטורי8 �" חוק פיצויי פיטורי8"

  ;לחוק פיצויי פיטורי8 12כהגדרת8 בסעי9  � " עובד בשכר", "עובד במשכורת"

  

משתל8 על , עובד שעיקר גמול עבודתו �" בד במשכורתעו" �לחוק פיצויי פיטורי8  12' סְלִפי 
  .עובד שאינו עובד במשכורת �" בשכר�עובד"; בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר

  

  ".בשכר�עובד"הוא  ארז, ְלִפיָכְ( . עבודה ימיִמְ'ַ=8Xֵ על בסיס של  ארזשכרו של 

  

   � לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי8 ולהתפטרות 4' ְלִפי ס

  :כמפורט להל/, עובד בשכר ַזַ%אי להודעה מוקדמת לפיטורי8  " 

  ;של יו8 אחד בשל כל חודש עבודה � במהל( שנת עבודתו הראשונה   )1(    

בתוספת של יו� אחד בשל כל שני חודשי , ימי� 14של  �במהל0 שנת עבודתו השניה   )2(
  ;עבודה בשנה האמורה

בתוספת של יו8 אחד בשל כל שני חודשי , 8ימי 21של  �במהל( שנת עבודתו השלישית   )3(
  ;עבודה בשנה האמורה

  .  "8של חודש ימי �ת עבודתו השלישית לאחר שנ  )4(

  

, יחולו �4ו 3הוראות סעיפי8 " �  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי8 ולהתפטרות 5' ְלִפי ס
  ."על הודעה מוקדמת להתפטרות, בשינויי8 המחויבי8 לפי העני/

  

  .השניהנמצא במהל( שנת עבודתו  ארז .חודשי8 �10ו שנהשה8 , חודשי8 22 �  ארזותק של 

  

הודעה  ארז לתת למעבידועל , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי8 ולהתפטרות, לפיכ(
  ). 14+  10 / 2( =    ימי� קלנדריי� 19מוקדמת להתפטרות של  

  

  .דתשובה   
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, שבוע העבודה של ארז. כמוכר בחנות �28/12/2009התחיל לעבוד ב, )שעתי(כר עובד בש, ארז .29שאלה מספר 
  ]. לא עובד בחגי ישראל, שהוא יהודי, ארז  ). ['ה�'ימי8 א(ימי8  5הוא ב/ , במקו8 עבודתו

  �ח הנוכחות של ארז "מתו( דו, 2010להל/ רשימת אירועי8 באפריל 

מסר אישור (מחלה ארז ֶנֱעָדר עקב    חול המועד פסח ה יו8  1/4/10
 חול המועד פסח א יו8  4/4/10  )4/4/10עד  �1/4/10 מחלה מ

  ארז לא עבד )"פסח שני"(שביעי של פסח  יו8 ב  5/4/10

  ארז עבד כרו/ לשואה ולגבורהייו8 הז ב יו8  12/4/10

   )באישור המעביד(היה בחופשה  ארז  א יו8  18/4/10

 ב יו8  19/4/10
 יו8 הזיכרו/ לחללי מערכות

ישראל ולחללי פעולות 
 האיבה והטרור

 ארז עבד

  ארז לא עבד יו8 העצמאות  ג יו8  20/4/10

בגי כמה ימי חג על המעביד , 4/2010�ארז לא ֶהְחִסיר ימי עבודה ב, ְלַמֵעט הימי� שלעיל, א�
  ? 4/2010בתלוש  דמי חגי�לשל� לו 

 .ימי חג 2 .א 

 .ימי חג 4 .ב

 .ימי חג 1 .ג

  .ימי חג 3 .ד

   פתרו

  הסכ8 מסגרת �צו הרחבה  י� רלוונטיי�סעיפ

  :הסכ8 מסגרת � לצו הרחבה  7ְלִפי סעי9  הסבר הפתרו

  דמי חגי8.  7  "   

חודשי עבודה במקו8 העבודה שלא נעדר מהעבודה סמו( ליו8 החג  3עובד לאחר   . א
יהיה הזכאי לתשלו8 מלא , אלא בהסכמת המעביד, )יו8 לפני החג ויו8 אחרי החג(

חג , ימי פסח 2, ימי סוכות 2, יו8 הכיפורי8, ימי ראש השנה 2(י חג ימ 9בעבור 
  ). שבועות ויו8 העצמאות

  . עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלי8 בשבת  

  . "עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלו8 נפרד עבור ימי חג  .ב

כאי הוא ז, לפיכ(. העובד במקו8 עבודתו יותר משלושה חודשי8) שעתי(ארז הוא עובד בשכר 
  .לדמי חגי8

ארז נעדר מעבודתו יו8 , אמנ8. שביעי של פסח ויו8 העצמאות �ימי חג  2חלו  2010באפריל 
ההיעדרות נחשבת , מאחר שמסר אישור מחלה, בר8"). פסח שני("לפני השביעי של פסח 

  .כהעדרות בהסכמת המעביד

  . 20104/ימי חג בתלוש  2ארז זכאי לדמי חגי� בעד , לפיכ(

 .אתשובה  
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  .ִהְתַחAְב�ת Eְִכָתבעל פי �  2,000למעבידו ַחAָב , ילדי8 שבת זוגו אינה עובדת 2+ נשוי , ארז  .30שאלה מספר 

ארז קיבל  , ימי8 לפני המועד לתשלו8 השכר 5.  � 5,100 � �8/2010שכר העבודה של ארז ב
  . ה ֶזהשכר עבודַעל ֶחְ'E>/  � 600בס(  ִמְקWָָמה

 8/2010�משכר העבודה של ארז בְלַנ2#ת הסכו� ַהDְַר5ִי שנית , לפי חוק הגנת השכר, מהו
  ] ארז ממשי( לעבוד אצל המעביד, למע/ הסר ספק[ ?  השקלי� החדשי� 2,000לכיסוי חוב 

 �   1,125 .א  

 �   1,020 .ב

 �  1,152 .ג

 �   1,275 .ד
  

    פתרו

  25' ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי�

  �לחוק הגנת השכר  25ְלִפי סעי9   הסבר הפתרו

  :א ינוכו משכר עבודה אלא סכומי8 אלהל  ) א(  "

    ...  

בתנאי שלא ינוכה על חשבו/ חוב , חוב על פי ִהְתַחAְב�ת Eְִכָתב מהעובד למעביד  ) 6(
  ;כאמור יותר מרבע שכר העבודה

ות על שכר עבודה בעד א8 ֵאי/ המקדמות עול, מקדמות על חשבו/ שכר עבודה   )7(
חלות על  �עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשי8 ; שלושה חדשי8

  "  ).6(היתרה הוראות פסקה 

לפני המועד לתשלו8 השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה  ימי8 5המקדמה שקיבל ארז 
  .חלות עליה) 7()א(25פסקה יתרה שהוראות  ַקֶייֶמתלא , לפיכ(, חדשי8

  ) שכר העבודה 100,5×  %25( =     > �275,1לא ינוכה על חשבו/ החוב יותר מ, לפיכ(

על א9 ):  "ב(25נובעת מהוראות סעי9 , שציינה שארז ממשי( לעבוד אצל מעבידו, ההערה בסוגריי8
רשאי המעביד לנכות משכרו האחרו/ של עובד , חדל עובד לעבוד אצל המעביד, )א(האמור בסעי9 קט/ 

  ."לרבות מקדמות, שהעובד חייב לו כל יתרה של חוב

  .דתשובה   
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 ומעבידעל ו ארזעל . �1/2/2007ב הפרטי התחיל לעבוד אצל מעבידו, עובד במשרה מלאה, ארז .31שאלה מספר 
8 מייהמעביד משל8 דמי הבראה פע. תשלו8 דמי הבראה Eְִדַברחלות ה>ָרא>ת צו ההרחבה 

דמי  המעביד של8מ 11/2010בתלוש  .נובמברובמשכורת חודש  מאידש במשכורת חו, בשנה
  .30/11/2010ועד  �1/6/2010התקופה שמ Eְַעדהבראה 

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"ְלִפי צו ההרחבה הנ, � 351א8 מחיר יו8 הבראה הוא 
 ?11/2010בתלוש  ארזל

  �   1,053.00 .א 
 �   1,228.50 .ב

 �    1,024.92 .ג

 �    877.50 .ד

  פתרו

 .ההסכ8 הקיבוצי הכללי בדבר תשלו8 דמי הבראה וצו ההרחבה סעיפי� רלוונטיי�

  .30/11/2010ועד  �1/6/2010דמי הבראה בעד התקופה שמל זכאי ארז 11/2010בתלוש  הסבר הפתרו

�במסתיימת ו �1/2/2010 שהתחילה ב( ארזשל  �4העבודה החודשי8 אלו מהווי8 חלק משנת 
31/1/2011.(  

 'ֶEְימי הבראה 7ֵי' לשל8 לעובד  �4ל שנת העבודה ה.  

  
  :כדלהל/חודשי8  6בשל קצובת הבראה , 11/2010בתלוש , ֵי' לשל8 לארז, לפיכ(

 ַ=ֲעִרי9 351×  ימי הבראה 7× חודשי8 בשנת העבודה  6/  12=  > 1,228.50

 .בתשובה  
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זכאי עובד ִלְזק2= על , מחלת 5ַת ז"ג5ְ2ֶ<ל , כמה ימי� בשנה של היעדרות � ֵרֵלַוְנִטילפי החוק ה  .32שאלה מספר 
  ?)בהתא8 להגדרות ולכללי8 שנקבעו בחוק ובתקנות(שלו  ַהFְב"ָרהחשבו תקופת המחלה 

 ימי8  8עד  .א  

 ימי8 6עד  .ב

 ימי8 7עד  .ג

  .וגעקב הריו/ ולידה של בת זאלא רק , עובד לא זכאי להיעדר בשל מחלת בת זוג .ד

    פתרו

  1 'ס � ) היעדרות בשל מחלת ב/ זוג(חוק דמי מחלה   סעיפי� רלוונטיי�

 ימי� בשנה 6עד עובד זכאי לזקו9 " )היעדרות בשל מחלת ב/ זוג(חוק דמי מחלה ל 1 עי9סלפי   הסבר הפתרו
  ."על חשבו/ תקופת המחלה הצבורה שלו, בשל מחלת ב/ זוגו, של היעדרות

  .תשובה ב  
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Wְֵמי ְנִסיע>ת ישולמו לו ְלִפי צו ההרחבה Eְִדַבר ִהְ'ַ=ְ=פ�ת המעביד  ,של ארז ְלִפי ֶהְס8%ֵ העבודה  .33ספר שאלה מ
  .  בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

ימי8  10. ימי8 4ימי8 והיה בחופשה  6עקב מחלה  ֶנֱעָדר, בפועל ימי8 10עבד ארז  �9/2010ב
  .או חגי8 בה8 מקו8 העבודה היה סגור) ימי שישי ושבת(יו ימי מנוחה שבועית בחודש זה ה

חיר כרטיס חופשי חודשי מ. � 6.00 �) כיוו אחד( ממנה אולעבודה  אוטובוסבמחיר נסיעה 
   .� 196 �ו ואת מקו8 עבודת יוה%>ֵלל את ֵאז>ר ְמג�ר

ליו� >  23.70ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ַהDְַר5ִי ְלִפי סהוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזרא� 
? 5ְ9/2010ִגי חודש  ארזמעביד לשל� להשעל  המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

  )סכו� מעוגל(

 �   196 .א  

 �   120 .ב

 �  240 .ג

  �  60 .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' ס ְלִפי  הסבר הפתרו
ַזַ%אי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו8 האמור , לתחבורה כדי להגיע למקו8 עבודתו

בו השתמש בתחבורה כדי  יו� עבודה 5ְפ2ַעלבהוצאות נסיעה לעבודה וממנה Eְַעד כל , 2בסעי9 
  ".דתולהגיע למקו8 עבו

ליו8 �  23.70הוא עד  01/01/2010שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו8 , לצו ההרחבה 2' ְלִפי ס
  .עבודה

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או " ,ו ההרחבהבצ 4' ְלִפי ס
ל על יסוד כרטיס הנחה ש, כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקו8 מגורי העובד למקו8 עבודתו

  ."א8 קיי8 כרטיס הנחה כזה, מספר נסיעות

  .בפועל ימי עבודה �10ל�  120כלומר , )6.00×2(ליו8 �  12  �באוטובוס  ות בודדותמחיר נסיע

  . � 196 � ואת מקו8 עבודתו  ארזהכולל את איזור מגוריו של " חופשי חודשי"מחיר כרטיס 

  23.70×  ימי עבודה בפועל 10=  � 237 �תשלו8 לפי שיעור ההחזר המרבי על פי צו ההרחבה 

  min)  תקרה 237;  נסיעות בודדות 120;  חופשי חודשי 196= (  > 120    �הזולה  החלופה

 .> Eְ/20109 � 120ִגי/ חודש  ארזלסכו8 דמי הנסיעות המינימלי שעל המעביד לשל8 

  .בתשובה   
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  .34שאלה מספר 

  

 9:30בי/ השעות , 'ה�'ימי8 אב).  'ו�'א(ימי8  6הוא ב/ , במקו8 עבודתו, שבוע עבודתו של ארז
 .)אי/ הפסקה' ביו8 ו( ממקו8 עבודתוָלֵצאת  ַרRַאיבמהלכה הוא , ניתנת לארז הפסקה, �10:30ל

   .זמ/ ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה

  :�8Aְָמסלהל/ רישו8 מתו( שעו/ הנוכחות בשבוע 

  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  יו�

  5:30  5:30  4:00  3:30  4:30  5:30  כניסה

  8:30  14:30  16:00  12:30  13:30  15:30  יציאה

  ?כמה שעות נוספות עבד ארז בשבוע ֶזה

 נ "ש  4 .א  

 נ "ש  6 .ב

 נ "ש  5 .ג

  נ"ש  9 .ד

    פתרו

  ).2000(הסכ8 מסגרת  �צו הרחבה .  20, 2, 1' ס �חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפי� רלוונטיי�

הזמ/ שבו עומד העובד לרשות " �כהגדרת/ בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"  הסבר הפתרו
חוF ... ְלַרE>ת הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, העבודה

 ".20מהפסקות ַעל ִ#י סעי9 

יה ובעת ההפסקה רשאי ה, ֵמ)ַחר ֶ'בכל יו8 הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה
)  לחוק שעות עבודה ומנוחה 20' ְלִפי ס(נוהג המעביד כדי/ , לצאת מהמקו8 שבו הוא עובד ארז

 .כשאינו מחשיב את זמ/ ההפסקה כחלק משעות העבודה

תחו8 יו8  .שעות עבודה 8 �תחו8 יו8 עבודה ). 'ו�'ימי8 א(ימי8  6שבוע העבודה הוא ב/ 
 �תחו8 שבוע עבודה  .שעות 7 �) יו8 שישי( יתבעבודת לילה וביו8 שלפני המנוחה השבועעבודה 

  .שעות 43

ה/ , לפחות, עבודה ששתי שעות ממנה � הפירושש(" עבודת לילה" ארז עבד' ד�ו' בימי8 ג
  ).06.00ובי/  22:00בתחו8 השעות שבי/ 

  :החישוב

  כ"סה  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  יו�

    5:30  5:30  4:00  3:30  4:30  5:30  כניסה

    8:30  14:30  16:00  12:30  13:30  15:30  יציאה

  52  3  9  12  9  9  10  כ נוכחות"סה

  �  5    �  1  �  1  �  1  �  1  �  1  ניכוי הפסקה

  47  3  8  11  8  8  9  שעות עבודה

  41  3  8  )לילה' עב(  7  )לילה' עב(  7  8  8  שעות רגילות

    41  38  30  23  16  8  רגילות בשבוע' ש

  נ"ש 6  �  �  4  1  �  1  שעות נוספות
  

  .בתשובה   
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Cָָכר  ְמַקEֵל ארז ְרִגיָלה ֲעב2ָדה #ל ְ<ַעת5ְַעד . של שעות עבודה Eִָסיסעל ִמְ'ַ=8Xֵ של ארז  Cְָכר>  .35אלה מספר ש
/Xִָדְלַה%ְ:  

 �   72  �  ְיס>דַ=ֲעִרי9 .  1

 �   Eְ  �  36ִמְ'ָמר>תע>ֵבד =>ֶסֶפת .  2

כמה , )יו� שבת( במנוחה השבועיתא� ארז עבד שעות נוספות , חהפי חוק שעות עבודה ומנול
  ?שבאותו יו� השעה הנוספת השלישיתלו בעד על המעביד לשל� 

 .�   �216לא פחות מ .א  

 .�   �243לא פחות מ .ב

 .�   �144לא פחות מ .ג

  .�   �162לא פחות מ .ד

    פתרו

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

ְגמ�ל עבודה במנוחה שעות נוספות � Mְמ�ללחישוב  Eִָסיס ַהIֵ'ַIְ', של ארז" Cָָכר ָרִגיל"  הסבר הפתרו
  :השבועית

כולל כל " שכר רגיל" 17�ו 16ְלִעְנַי ַהQְִעיִפי� " � לחוק שעות עבודה ומנוחה  18' לפי ס
  ".ַה24ָספ2ת שמעביד ְמַ<ֵ%� לעובדו

" =>ֶסֶפת ע>ֵבד Eְִמְ'ָמר>ת"�ו "ַ=ֲעִרי9 ְיס>ד" – ֵבי ַהָ,ָכר שהוזכרו לעילכל ְרִכי, כלומר
 108 �ל "ְסכ�ָמ8 של כל הרכיבי8 הנ .מהווי8 ְיס>ד לחישוב ֵעֶרְ( שעת עבודה רגילה של ארז

  ) 72+  36 =�  108(   .לחוק �17ו 16הסעיפי8  ְלִעְנַי/" השכר הרגיל"הוא  �

ישל8 לו המעביד בעד , הועבד עובד שעות נוספות " �וק שעות עבודה ומנוחה לח )א(16' לפי ס
ובעד , מהשכר הרגיל 1¼�שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יו8 שכר עבודה לא פחות מ

  "...מהשכר הרגיל 1½�כל שעה נוספת שאחריה לא פחות מ

גמול נוס9 �  �50%מ על המעביד לשל8 לארז לא פחות, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
     .באותו יו8מהשעה הנוספת השלישית ואיל( , השכר הרגילעל 

  �לחוק שעות עבודה ומנוחה  17' לפי ס

  � הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מה/   )א(  "  

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

גמול נוס9 �  �50%על המעביד לשל8 לארז לא פחות מ, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
     .לכל שעה שעבד במנוחה השבועית, השכר הרגילעל 

יו8 (שעבד במנוחה השבועית השעה הנוספת השלישית בעד  ,ארזעל המעביד לשל8 ל, לפיכ(
  .          > 216�סכו� שלא יפחת מ, )שבת

  108× )  שכר רגיל %100+  בשעה נוספת שלישיתגמול עבודה  %50+  בועיתגמול עבודה במנוחה הש %50= (  > 216

  .א תשובה  
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עד  Eְִרִציפ�תועבד אצלו  �1/10/2007התחיל לעבוד אצל מעבידו ב, עובד במשכורת, ארז .36שאלה מספר 
  .ַעל>Eְפימי8  190עבד  2010בשנת . �27/9/2010שהתפטר ב

מהו אור0 , החופשה השנתית של ארז נקבעות לפי חוק חופשה שנתית 5ְִלַבדזכויות א� 
  ?לפי חוק זה, 2010זכאי 5ְַעד שנת הוא החופשה השנתית לה 

 ימי8  12 .א 

 ימי8  13 .ב

 ימי8  11 .ג

  ימי8  14 .ד

   פתרו

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

פרק זמ/ של שני8 עשר  � הפירוש" שנת עבודה", �1/1/2006החל ב, על פי חוק חופשה שנתית הסבר הפתרו
  .שתחילתו אחד בינואר של כל שנה, חודש

  . היא שנת עבודתו הרביעית של ארז 2010שנת , חוק חופשה שנתית ְלִעְנַי, לפיכ(

  .ימי8 14אור( החופשה השנתית Eְַעד שנת העבודה הרביעית היא 

עבד באותו חלק שנה , ַעל>Eְפ. בחלק משנת העבודה הקשר המשפטי Eֵי/ ארז ומעבידו היה קיי8
  .ימי8 190

היה הקשר המשפטי שבי/ העובד ובי/ המעביד קיי8 בחלק משנת העבודה , לחוק) 2()ג(3' לפי ס
יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי  �ימי8  240 � פחות מ והעובד עבד בתו( אותו חלק שנה

חלק ; 240מספר ימי העבודה בפועל אל המספר כיחס , לחוק )א(3ממספר הימי8 שלפי סעי9 
  .של יו8 חופשה לא יובא במני/

  ) 190/  240 .                                          (0.79הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

, לפיכ(. חלק של יו8 חופשה לא יובא במני/. 11.08מניבה את התוצאה  �0.79ימי8 ב 14הכפלת 
  . ימי� 11 �לפי חוק חופשה שנתית , ארזור( החופשה השנתית לה זכאי א

 .גתשובה  
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לא נעדרה  �12/2010 ב. שנה 11זה  ִמCְָרה 5ֲַחִציעובדת במשכורת המועסקת , �35בת ה, אנה  .37שאלה מספר 
  .מעבודתה

  :ה�ְרַ%ב מהסכומיXְ'ֶ 8ַהXָ/) לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימו8( אנהשל  12/2010תלוש 

  �   1,641   �  ְיס>ד משכורת . 1

  �  168   �  ֶוֶתקתוספת .  2

  �  1,404   �  ְסֶ%ֶמת�מ ְ#ֶרְמָיה  .3

לאנה  להוסי=מהו הסכו� שעל המעביד  ,> 3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו� א� 
  ?)מעוגלסכו� (על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו� , 12/2010בתלוש 

 �   116 .א  

 �   284 .ב

 �   0 .ג

  �    2,209 .ד

    פתרו

  .3' ס, 2' ס �חוק שכר מינימו8   סעיפי� רלוונטיי�

  :לחוק שכר מינימו8 2' ְלִפי ס  הסבר הפתרו

, כנהוג במקו8 עבודתו, המועסק במשרה מלאה) עובד �להל/ (שני8  18עובד שמלאו לו   )א(" 
שכר המינימו8 , שכר המינימו8 לחודשזכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת מ

  .הכל לפי העני/, היומי או שכר המינימו8 לשעה

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

בשיעור , )א(יקט/ שכר המינימו8 שהוא זכאי לו לפי סעי9 קט/ , נעדר עובד מעבודתו  )ג(  
, ול8 א8 הוא זכאי לקבל תשלו8 בעד זמ/ ההיעדרות לפי די/וא, יחסי לזמ/ היעדרו

צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות , הסכ8 קיבוצי, חוזה עבודה
  " .יהיה התשלו8 לפי הוראות ההסדר, )ההסדר �בסעי9 זה (המחייבות קופת גמל 

  

  :לחוק שכר מינימו8 3' ְלִפי ס

יוEְ  8ַעד, יהיה שכר העבודה שמשל8 מעביד לעובדו 2עי9 ס ְלִעְנַי/השכר שיובא בחשבו/   )א(  "
  .עבודה רגיל כנהוג במקו8 עבודתו

  :יבואו בחשבו/ רכיבי השכר הבאי8) א(סעי9 קט/  ְלִעְנַי/  )ב(

  ;או שכר משולב שכר יסוד  )1(

  ;תוספת יוקר א8 איננה כלולה בשכר המשולב  )2(

  ,תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו  )3(

, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, תוספת משפחה לא יובאו בחשבוול8 וא
והחזר , מענקי8 על בסיס שנתי, ג"משכורת י, קבועה או קבוצתית, מוסכמת, מדודה פרמיה

   .ל ונסיעות שמשל8 המעביד"אש, הוצאות לרבות הוצאות כלכלה

או לפי , )2(�ו) 1)(ב(עי9 קט/ לא היה שכרו של עובד משתל8 לפי הרכיבי8 המנויי8 בס  )  ד(
  " .לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות) א(סעי9 קט/  ְלִעְנַי/יחושב השכר , חלק מה8

  

   �ה יחסית לחלקיות משרתאנה זכאית לשכר מינימו8 חלקי שיחושב 

  שכר מינימו8 למשרה מלאה 3,850.18×  חלקיות המשרה 50%= �  1,925.09
  

  ).משכורת היסוד(�  1,641 � לחוק שכר מינימו8  2ְלִעְנַי/ סעי9 שיובא בחשבו/  ה של אנהשכר
  

על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר , 12/2010בתלוש  לאנההסכו8 שעל המעביד להוסי9 
  :)סכו8 מעוגל( מינימו8

  החלקימינימו8 השכר  925.09,1 � לחוק שכר מינימו8 2ובא בחשבו/ ְלִעְנַי/ סעי9 הכר שהש 641,1=  > 284

  .בובה תש  
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 5הוא ב/ , במקו8 עבודתו, ושלשבוע העבודה .  שני8 3ֶזה  אצל מעבידו במשכורתעובד  ארז  .38שאלה מספר 
  .זכותו לדמי מחלה ִנְקEַַעת ְלִפי חוק דמי מחלה). 'ה�'ימי8 א(ימי8 

ארז חזר . מחלה ֵעֶקבמעבודתו  ֶנֱעָדרארז ) 24/2/2010(' יו8 ד) כולל(עד ) 8/2/2010(' ביו8 בָהֵחל 
  .Eְִגי/ כל ימי היעדרותו, מקופת חולי8מחלה  תעודתהביא ו) 25/2/2010(' הלעבודה ביו8 

  ?של ארז" תקופת המחלה", ְלִפי חוק דמי מחלה, מהי

 .ימי8   15 .א  

 .ימי8  17 .ב

 .ימי8  13 .ג

  .ימי8  16 .ד

    פתרו

  2' ס �דמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי�

, תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו �לגבי עובד במשכורת " � לחוק דמי מחלה ) 1)(ב(2' ִפי סלְ   הסבר הפתרו
  ".לרבות ימי מנוחה שבועית וחגי8

  ]. )10/224/(' יו8 ד) כולל(עד ) 10/28/(' ָהֵחל ביו8 ב [  ימי� 17תקופת המחלה של ארז היא , לפיכ(

  .בתשובה   
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ֵהֵחל המעביד להפריש  �1/7/2008ב. �1/1/2008רז התחיל לעבוד במשרה מלאה אצל מעבידו בא  .39שאלה מספר 
באותו יו8 . משכרו המלא של ארז 12% �שיעור הפרשת המעביד . קר/ פנסיה מקיפהל ועבור

תשלומי המעביד לפיו , "לחוק פיצויי פיטורי8 14הסכ8 לפי סעי9 "ג8 חתמו ארז ומעבידו על 
בגי/ התקופה שבה שולמו  ,של ארז מפיצויי הפיטורי� 72% 5ְִמק�2 �אָיב>לקר/ הפנסיה 

  .והרכיבי8 בגינ8 בוצעה ההפרשה

. � 9,750 �שכרו החודשי ְלִעְנַי/ חישוב פיצויי פיטורי8 . ארז פוטר מעבודתו �30/6/2010ב
  .� 13,200 �הסכו8 שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורי8 בקר/ הפנסיה במועד הפיטורי8 

סכו� (לארז ְלִפי חוק פיצויי פיטורי�  להשלי�סכו� פיצויי הפיטורי� שעל המעביד מהו 
  ?)ָרב2ְמק

 �  11,175 .א  

 �  4,875 .ב

 �  6,825 .ג

  �  10,335 .ד

      פתרו

  .14' ס, )א(12' ס, )ה(11' ס, )א(1 'ס �חוק פיצויי פיטורי8   סעיפי� רלוונטיי�

  .שני8 2.5 � תקופת עבודה מקורבת   הסבר הפתרו

  .שני8 2  �לחוק פיצויי פיטורי8 ושולמו כספי8 לקר/ פנסיה  14' ה חל סתקופה ב

  .מלוא השכר: הרכיבי8 בגינ8 בוצעה ההפרשה לקר/ הפנסיה

  :החישוב

  תקופה הבגי/ חבות פיצויי פיטורי8   . 1

  לקר/  הפנסיה  ולא בה לא  הופרש  

  14' ההסכ8 לפי ס  הוראותחלו בה  

  משכורת  9,750× שנה × ½   100% = �   4,875  :לחוק פיצויי פיטורי8

  חבות פיצויי פיטורי8 בגי/ התקופה   . 2

  בה הופרש  לקר/  הפנסיה  ובה חלו 

  לחוק  14' ההסכ8  לפי  ס   הוראות

  משכורת  9,750× שני8   2×   %28=  �   460,5  :פיצויי פיטורי8

   >  335,10  :פיצויי8 שעל המעביד להשלי8ס( ה

  .דתשובה   
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 5הוא ב/ תו במקו8 עבוד העבודהשבוע . דשִמְ'ַ=8Xֵ על בסיס של חושל ארז עבודה השכר   .40פר שאלה מס
  . משל8 המעביד לארז את שכר החודש הקוד8 ,בכל חודש �8ב ).'ה�'א(ימי8 

  .�10/10/2010ה', ביו8 א 9/2010שיל8 המעביד את שכר , 'וחל ביו8  �8/10/2010ֵמ)ַחר שה

י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי /בחר(? של ארז 9/2010את שכר ֵהִלי הא� המעביד 
  )המשפטי� ַה5ִָאי�

 .המעביד ֵאֶצל" יו8 מנוחה"Eְ ָנְפל�  �9/10/2010וה �8/10/2010ֵמ)ַחר שה, לא .א  

 .שלאחר המועד לתשלו8 השכר תשיעיֵמ)ַחר שהשכר שול8 ביו8 ה, לא .ב

 .ימי שישיב ָקָהל ְלַקEַָלת ָסג�רשל המעביד ַהEְַנק  י9ֶאXָא ִא8 ֵ%/ ְסנִ , כ .ג

  .יו8 העשירי שלאחר המועד לתשלו8 השכרב ֵמ)ַחר שהשכר שול8, כ .ד

    פתרו

  .9, 1 'ס � הגנת השכרחוק   סעיפי� רלוונטיי�

החודש שכר עבודה המשתל8 על בסיס של חודש ישול8 ע8 תו8 " �  לחוק הגנת השכר 9' סְלִפי   הסבר הפתרו
בחצות  �30/9/2010הוא ה 9/2010כלומר המועד לתשלו8 משכורת חודש  ".בעדו הוא משתל8

  .�1/10/2010 טר8 כניסת ה, הלילה

  :לחוק 1' לפי ס

  . היו8 התשיעי שלאחר המועד לתשלו8 שכר העבודה �" היו8 הקובע"

  .שכר עבודה שלא שול8 עד ליו8 הקובע �" שכר מול/"

הוא , יו8 התשיעי שלאחר תו8 החודש בעדו הוא משתל8ול8 עד לשכר עבודה שלא ש, כלומר
  ".שכר מול/"

  :הרחבת ההסבר

. תו8 החודש שבעדו הוא משתל8" ע8"המחוקק קבע את מועד תשלו8 השכר החודשי " 
במלו/ החדש של אב/ " ע8"ראה הגדרת (תו8 החודש " בזמ/"תו8 החודש פירושו " ע8"

המחוקק לא נקט סנקציה כלפי , ע8 זאת. החודשולא במועד מאוחר יותר מתו8 ) שוש/
המעביד לעניי/ הפעלת פיצוי הלנת השכר אלא מהיו8 העשירי שלאחר המועד לתשלו8 

בה נדרשת פעולה אקטיבית " תקופה"במבנה זה של הוראות החוק אי/ מדובר ב. השכר
הגנת  שמעבר לו מתחילות לחול הוראות חוק") היו8 התשיעי("אלא מדובר במועד , כלשהי
 ". ככל שהיה מחדל של המעביד בתשלו8 שכרו של עובדו, בעניי/ פיצוי הלנת שכר השכר

  ].'אסדי נזאר ואח' אסד נ�המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע "ע[

" יו8 מנוחה"שהוא , נפל ביו8 שבת, במקרה שתואר בשאלה, "היו8 התשיעי"ֵמ)ַחר ש  
לשל8 את השכר לפני היה על המעביד , )המשפטא לפקודת סדרי השלטו/ ו18' כמשמעותו בס(
אי/ בכ( שיו8 שישי הוא  .�8/10/2010 ה, ר מיו8 שישיחלא יאו, כלומר, "היו8 התשיעי"
כדי , או יו8 בו סני9 הבנק של המעביד סגור לקבלת קהל, אצל המעביד" יו8 מנוחה"

  .לפטור אותו מחובתו זו

יו� ב מאחר שהשכר שול�, של ארז 10/2010מכל האמור לעיל נובע שהמעביד הלי/ את שכר 
  .העשירי שלאחר המועד לתשלו� השכר

  .דתשובה   
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  ביטוח לאומי
  
  
  
 

  :ֶ'XְַהXָ/ הסכומי8של אנה ה�ְרַ%ב מ 2/2010תלוש   .41שאלה מספר 

  �    4,650 �  שכר יסוד. 1
  �   286 �  )ממנהבהוצאות נסיעה לעבודה והשתתפות מעביד (דמי נסיעות . 2
  �  16 �  )שווי הלוואה(שווי ריבית . 3

  ?החייב בדמי ביטוח לאומי  2/2010מהו שכרה של אנה בחודש 

 �  4,952 .א  

 �    4,650 .ב

 �    4,936 .ג

  �    4,666 .ד
    פתרו

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

  .2' תק – �1995ה"התשנ, )תשלו8 ופטור מתשלו8 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי 

יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד " �לחוק הביטוח הלאומי ) א(344' ְלִפי ס  הסבר הפתרו
לפקודת ) 2(2מהמקורות המפורטי8 בסעי9 , בחודש שבו חל מועד התשלו8 1 �החודש שקד8 ל

  ..."מס הכנסה

לא ישולמו דמי ", )ביטוחתשלו8 ופטור מתשלו8 דמי (לתקנות הביטוח הלאומי  2לפי תקנה 
) 12(�ו) 11(, )5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעי9 

  .לפקודה

ולא נקבע , לפקודה) 2(2' של אנה מהווי8 הכנסה לפי ס 2/2010כל הסכומי8 שנכללו בתלוש 
  .מדמי ביטוח ְ#ט�ִרי8בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שה8 

  4,650+  286+  16=   > 4,952:     ל אנה החייב בדמי ביטוחשכרה ש, לפיכ(

  .אתשובה   
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 � ' שכרו החודשי אצל מעסיק א. עובד אצל שני מעסיקי8, 23ב/  באוניברסיטה סטודנט, ארז  .42שאלה מספר 
ארז  ',יק אעסEְַהְסָ%ַמת מ, לקראת תקופת המבחני8.  � 560 �' שכרו אצל מעסיק ב. � 950

' אצל מעסיק ב). 'מעבודתו אצל מעסיק א(אחד  ָקֶלְנWִָרילמש( חודש חופשה ללא תשלו8 לקח 
  .באותו חודש ָ%ָרִגילהמשי( לעבוד 

י את /בחר(? ת זו"תקופת חל5ְַעד ארז  בתשלו� דמי ביטוח ֲעב"ר חייב' הא� מעסיק א
  )המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי המשפטי� ַה5ִָאי�

 . ת זו"Eְַעד תקופת חלארז  בתשלו8 דמי ביטוח ֲעב�רלא חייב ' מעסיק א. לא .א  

 .ת זו"Eְַעד תקופת חלארז  בתשלו8 דמי ביטוח ֲעב�רחייב ' מעסיק א. כ/ .ב

 .ת זו"דמי ביטוח כסטודנט בתקופת חל Eְַעְצמ>שיל8  ֲאָבל )ְ( ְוַרק א8 ארז, לא .ג

של ארז בדמי  ֶחְלק>ארז את גיע ִמ�V]Iֶ לרשאי ְלַנ%>ת מכל סכו8 המהוא ֲאָבל , כ/ .ד
  .הביטוח

    פתרו

  .6' תק �) הוראות מיוחדות בדבר תשלו8 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי    סעיפי� רלוונטיי�

  � )הוראות מיוחדות בדבר תשלו8 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי ל 6ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו

ובאותו זמ המעביד בחופשה ללא תשלו� לפחות חודש קלנדרי  עובד הנמצא בהסכמת  ) א(  "
חייב המעביד בתשלו� דמי ביטוח  � אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי

5ְַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשי� , לחוק 353במועדי התשלו� כאמור בסעי= 
  .קלנדריי� רצופי� שבה� היה המבוטח בחופשה כאמור

לחוק לפי ' של לוח י �10ו 9, 8, 6, 5, 3, 1י הביטוח הוא כנקוב בפרטי8 שיעור דמ  ) ב(
  .א לחוק"של לוח י 1ההכנסה המזערית שלפי פרט 

  .המעביד רשאי לנכות מכל סכו8 המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששיל8 כאמור  ) ג(

וח כאמור לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלו8 דמי הביט) ג(342הוראות סעי9   ) ד(
  " ).א(בתקנת משנה 

בחודש בו היה ' אצל מעסיק ב ָ%ָרִגילמשי( לעבוד הוהוא  עובד אצל שני מעסיקי8 מאחר שארז
  .לא חייב בתשלו� דמי ביטוח עבור ארז בעד חודש זה' מעסיק א', ת אצל מעסיק א"בחל

  .תשובה א  
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. בחודש � 10,596 �משכורתו הרגילה . יקו היחיד ֶזה שנה וחציאצל מעסעובד כשכיר  ארז  .43שאלה מספר 
בעד כל ( � 2,808דמי הבראה בס( של , ההרגיל תורושכמ לעEְנ>ָס9  ,קיבלארז  9/2010תלוש ב

  ).תקופת עבודתו

  ? 9/2010לאומי 5ְִגי חודש ְלצ2ֶר0ְ חישוב דמי ביטוח  תו של ארזמהי הכנס

 �   10,830 .א  

 �    10,908 .ב

 �    10,752 .ג

  �     13,404 .ד

    פתרו

  )תשלו8 ופטור מתשלו8 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי�

" תשלו8 נוס9", )תשלו8 ופטור מתשלו8 דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו
שניתנו כבונוס או ְלַרE>ת תשלומי8 , שכר הנית/ לעובד Eְנ>ָס9 לשכר החודשי הרגיל" הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי8

  ".תשלו8 נוס9"דמי ההבראה ששולמו לארז ה8 , ְלִפי התקנה שלעיל

  :ה>ָרא>ת אלה, ְלִעְנַי/ תשלו8 דמי ביטוח, על תשלו8 נוס9 יחולו, לתקנות 5ְלִפי תקנה 

והסכו8 , של עובד יחולק לשני8 עשראו יותר מהשכר החודשי הרגיל  25%א8 שיעורו   ) 1(  "  
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור9 לשכר החודש שבו שול8 ולשכר כל אחד מאחד 

ששול8 לעובד שעבד אצל מעבידו , תשלו8 נוס9 כאמור; עשר החודשי8 שקדמו לו
יחולק במספר החודשי8 , פחות מאחד עשר החודשי8 שקדמו לחודש שבו שול8

והסכו8 , )חודשי העבודה הקודמי8 –להל/ (ביד שבה8 עבד העובד אצל אותו מע
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור9 לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי 

  ".העבודה הקודמי8

יצור9 לשכר החודשי הרגיל בחודש , מהשכר החודשי הרגיל �25%א8 שיעורו נמו( מ  ) 2(
  " .שבו שול8

מהשכר  26.5%הוא , ְלִפי התקנות" תשלו8 נוס9", שקיבל ארז דמי ההבראהשל  8שיעור
  ) 2,808/  10,596=  26.5%(   .    החודשי

של ארז ְלצ>ֶרְ( חישוב דמי  והכנסת. שלעיל) 1(5הוראות תקנה דמי ההבראה יחולו על , לפיכ(
  שכר רגיל 10,596+  תשלו8 נוס9 2,808/  12=  > 10,830    � 20109/ביטוח לאומי Eְִגי/ חודש 

  .תשובה א  
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  :של אנה אצל כל אחד מה8 9/2010משכורת . אנה עובדת כשכירה אצל שני מעסיקי8  .44אלה מספר ש

 . �  80,000  �  מעסיק עיקרי .  1

 .�  15,000   �  ִמְ'ִנימעסיק .  2

משכרה דמי ְלַנ%>ת  ֵאי/אישור לפיו  ַהIְִ'ִניומסרה למעסיקה , תיאו8 דמי ביטוח עשתהאנה 
  .וח לאומי ודמי ביטוח בריאותביט

על ידי  מהו ס0 כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
  ?של אנה 5ְ9/2010ִגי שכר  ,המעסיק המשני

 �   1,391.24 .א  

 �    0.00 .ב

 �    738.52 .ג

  �    814.50 .ד

    פתרו

היה ; ד חייב בתשלו8 דמי ביטוח בעד עובדוהמעבי", לחוק הביטוח הלאומי) ב(342' לפי ס  הסבר הפתרו
המבוטח עובד אצל מעבידי8 שוני8 ישל8 כל אחד מה8 את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו

  : המשניהשכר החייב Eְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק 

  min)  .ב.ההכנסה ַהIְַרEִית לתשלו8 ד 79,750;  15,000= ( �  15,000   

  :בשיעור המופחת. ב.בגינו ד שכר שיש לשל8

 min)  בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהIְַרEִית לתשלו8 ד 4,809;  .ב.שכר חייב בד 15,000= ( �  4,809

  :בשיעור המלא. ב.שכר שיש לשל8 בגינו ד

 max)  0;  .ב.שכר חייב בד 15,000 � בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל8 בגינו ד 4,809= ( �  10,191

  

חלק ( 9/2010בתלוש  המשני האצל מעסיק נהאשל  האשר ְינ�ֶ%ה משכרמי הביטוח סכו8 ד
לנכות משכרה דמי ביטוח לאומי  ֵאי/תיאו8 דמי ביטוח לפיו שכ/ אנה מסרה אישור , מעסיק בלבד

  :)ודמי ביטוח בריאות

  4,809 × יעור המופחתבש. ב.ד  %85.3 + 19110, × המלאיעור בש. ב.ד  %5.43= > 52.738

  

  .גתשובה   
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  :אצל כל אחד מה8 ארזשל  6/2010משכורת . מעסיקי8 שניעובד כשכיר אצל  ארז  .45שאלה מספר 

 . �  3,700  �  מעסיק עיקרי .  1

 .�  3,150   �  ִמְ'ִנימעסיק .  2

  .תיאו8 כזה ורעבו (לא ער ַהIְִ'ִני וומעסיק, תיאו8 דמי ביטוח עשהלא  ארז

על ידי  כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומימהו ס0 
  ?ארזשל  5ְ6/2010ִגי שכר  ,משניהעסיק המ

 �    549.05 .א  

 �    405.01 .ב

 �    499.28 .ג

  �   231.53 .ד

    פתרו

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

  .)יטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידי8 שוני8תשלו8 וניכוי דמי ב(תקנות הביטוח הלאומי 

  .)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 מס מעסיקי8(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8 

תשלו8 וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל (תקנות הביטוח הלאומי ל 2לפי תקנה   הסבר הפתרו
ינכה דמי ביטוח , ת הניכוי חלות לגביולתקנו) 1)(ה(או ) א(5מעביד שתקנה   � )מעבידי8 שוני8

כאמור בסעי9 , הממוצע השכר 60%שאינו עולה על , ג8 מחלק השכר של העובד בשיעור מלא
  .הביטוח הלאומי לחוק) 3)(ה(342

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו8 (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי8  ה/" תקנות הניכוי"
  .�1993ג"התשנ ,)מס מעסיקי8

, מעביד המשל8 לעובד משכורת חלקית"" (תקנות הניכוי"ל) א(5משני חלה תקנה הק מעסיהעל 
או משכורת כאשר העובד לא מילא , 101משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס או 

ינכה ממנה בעת התשלו8 מס , או שלא מילא את הסעי9 העוסק בפרטי8 על הכנסות אחרות 101טופס 
  )."יַהIְַרEִ בשיעור 

לא בוצע תיאו8 דמי ביטוח בידי , כמו כ/ .לא מסר למעביד אישור תיאו8 דמי ביטוח ארז
תקנות הביטוח הלאומי א ל3הוראות תקנה  ארזלא חלות לגבי , לפיכ(. ַהIְִ'ִני ומעסיק

  .)תשלו8 וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידי8 שוני8(

שאינו עולה , ומחלק שכרג8  בשיעור מלאדמי ביטוח  ארזות מלנכ ַהIְִ'ִנימעסיק העל , כלומר
  .הממוצע השכר 60%על 

  :השכר החייב בדמי ביטוח אצל המעסיק ַהIְִ'ִני

  min)  .ב.ההכנסה המרבית לתשלו8 ד 79,750;  3,150= ( �  3,150

  3,150×  %12=  > 378  "):חלק עובד(" ארזשל  ח שינכה המעסיק ַהIְִ'ִני משכרודמי הביטו

היה ; עובדו Eְַעדהמעביד חייב בתשלו8 דמי ביטוח ", לחוק הביטוח הלאומי )ב(342' ְלִפי ס
המבוטח עובד אצל מעבידי8 שוני8 ישל8 כל אחד מה8 את דמי הביטוח ְ%ִאי�X הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו

  :ַהIְִ'ִנישישל8 המעסיק  ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהIְַרEִית לתשלו8 ד 4,809;  1503,( ×  %3.85= > 28.121

על ידי  ס( כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
  :ארזשל  Eְ6/2010ִגי/ שכר  ,המעסיק המשני

28.499 < =28.121 + 378  

  .גתשובה   
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  .46שאלה מספר 

  

  . � 5,432 �  �8/2010שכרו ב. עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד, �17ב/ ה, זאר

5ְִגי  ,למוסד לביטוח לאומיו יועברשבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי מהו ס0 כל 
  ?ארזשל  8/2010שכר 

 �   462 .א  

 �   0 .ב

 �    24 .ג

  �   219 .ד

    פתרו

  .משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות לא מנוכי8, לפיכ(. שנה 18לארז טר8 מלאו   הסבר הפתרו

  : החייב Eְִדֵמי ביטוח אצל מעבידו ארזשכרו של 

  min)  .ב.ההכנסה ַהIְַרEִית לתשלו8 ד 79,750;  5,432= ( �  5,432

  

  :בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל8 בגינו ד

 min)  בשיעור המופחת. ב.שלו8 דההכנסה ַהIְַרEִית לת 4,809;  .ב.שכר חייב בד 5,432= ( �  4,809

  

  :בשיעור המלא. ב.שכר שיש לשל8 בגינו ד

 max)  0;  .ב.שכר חייב בד 5,432 � בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל8 בגינו ד 4,809= ( �  623

  

    :ארזשל  Eְ8/2010ִגי/ שכר , שיועברו למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוחכ "סה

  4,809 × יעור המופחתבש. ב.ד  %42.0 + 623 × לאהמיעור בש. ב.ד  610.% = > 24

 

  .גתשובה   
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ועקב  העבודתתו( כדי  הנפגע �1/6/2010ב. שני8 5עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד זה  אנה  .47שאלה מספר 
ְ%ָרה �ה הפגיעה. ימיEְ 8נ>ָס9 על יו8 הפגיעה 9לעבוד  תה מסוגלתלא היהפגיעה  ֵעֶקב. עבודתה
  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ַעל ְיֵדי 

  :�1/6/2010החודשי8 שקדמו ל בשלושה של אנה ההכנסת

  5/2010  4/2010  3/2010  חודש
  � 39,110  � 38,304  � 43,546  הכנסה

  ?נהא תמהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאי

 �   6,870 .א  

 �    7,056 .ב

 �    9,408 .ג

  �   9,072 .ד

    פתרו

  .דמי פגיעה: 'סימ/ ד, חוק הביטוח הלאומי  טיי�סעיפי� רלוונ

, Eְַעד שני הימי8 הראשוני8 שלאחר יו8 הפגיעה" �לחוק הביטוח הלאומי  )ב(93לפי סעי9   הסבר הפתרו
אשר בה8 לא היה המבוטח מסוגל לֲעב>ָדת> וא9 לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה 

לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָ%+מ�ר שני8  לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאXָא ִא8 ֵ%/, מהפגיעה
  ".עשר ימי8 לפחות Eְנ>ָס9 על יו8 הפגיעה

 הישולמו ללא , ימי8 שלאחר יו8 הפגיעה 9לעבודה במש(  הה בלתי כשירתהי שאנהֵמ)ַחר 
  .דמי פגיעה Eְַעד שני הימי8 הראשוני8 שלאחר יו8 הפגיעה

  .ימי8 7 קבל דמי פגיעה Eְַעדת אנה, לפיכ(

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו8 המתקבל מחלוקת הכנסת , לחוק הביטוח הלאומי 98' לפי ס
  .בתשעי8, ברבע השנה שקד8 ליו8 שEְַעדו מגיעי8 לראשונה דמי פגיעה, המבוטח

  ) 43,546+  38,304+  39,110/ (  90= �  1,344  :  אנהשכר העבודה הרגיל של 

א( ( 8 שלושה רבעי8 משכר עבודתו הרגיל של המבוטחדמי פגיעה ליו8 ה, לחוק) א(97' לפי ס
  ).�30 כשהוא מחולק ב, 5כפול  1י מסכו8 השווה לסכו8 בסיס �75% לא יותר מ

  1,344×  75%= �  1,008  :   ליו8 דמי הפגיעה

  ) 8,074×  5×  75%/  30 ( התקרה  1,009.25< �  1,008  : נוודא שדמי הפגיעה לא עולי8 על התקרה

  7×  1,008=  > 056,7  : אנה תיעה לה8 זכאיכ דמי הפג"סה

  .בתשובה   
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  .ימי מילואי8 �20יצא ל �10/8/2010ב.  שני8 3עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה  ארז  .48שאלה מספר 

  :�1/8/10 החודשי8 שקדמו ל �6בלהל/ פרטי הכנסתו 

  7/2010  6/2010  5/2010  4/2010  3/2010  2/2010  חודש
  16  14  18  18  19  16  ימי עבודה

  � 4,064  � 3,960  � 4,860  � 5,223  � 6,164  � 5,350  הכנסה

  ?תקופת מילואי� זו 5ְַעד ארזמהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ#אי 

 �   3,905 .א  

 �    3,969 .ב

 �   3,796 .ג

  �   4,234 .ד

    פתרו

  .תי8 במילואי8תגמולי8 למשר: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי�

  :הימי8 בעד8 ישול8 תגמול למשרת במילואי8, לחוק הביטוח הלאומי) א(271ְלִפי סעי9   הסבר הפתרו

 � לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי8 כל אחת , לגבי שירות רצו9 של שבעה ימי מילואי8 )1(
  ;בעד כל יו8 מילואי8

 � שישה ימי8 , )1(בפסקה היתה יתרת ימי השירות במילואי8 לאחר חישוב התגמול כאמור  )2(
בעד ס( ימי המילואי8 הנותרי8  � פחתה היתרה כאמור משישה ימי8 ; בעד שבעה ימי8
 .�1.4 כשהוא מוכפל ב

  .ימי8 6ועוד יתרת ימי שירות של , ימי8 7תקופות בנות  2שה8 , ימי8 20שירת  ארז

  .ימי8 7בעד  תגמול יקבל, ימי8 6היא " יתרת ימי השירות"א8 , )2)(א(271ְלִפי סעי9 

  ) 7+  7+  6+  1=  21(   ימי מילואי8 21ַזַ%אי לקבל תגמול מילואי8 בעד  ארז, לפיכ(

  :חישוב סכו8 ההכנסה ְלִעְנַי/ תגמולי המילואי8

 273' לפי ס. ימי8 �60פחות מ, כלומר, )16+14+18( ימי8 48עבד  ארז, �1/9/2010שקד8 לברבע השנה 
  :לחוק

בחודש שבו  1 � ה8 סכו8 ההכנסה בעד רבע השנה שקד8 ל ...יל של עובדשכר העבודה הרג  )1(  )א( "
  .�90סכו8 ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב; ...ֵהֵחל שירות המילואי8

 �68%לא יפחת מ, )1(פסקה  ְלִעְנַי/המחושב , סכו8 ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו/  )2(    
  )�2010נכו/ ל�  5,423(         ;  א9 א8 לא עבד באותו חודש, מהסכו8 הבסיסי

יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו , ימי8 �60מי שברבע השנה עבד פחות מ, 272לעני/ סעי9 )  ב(  
מתו( ששת , סכו8 ההכנסה בעד שלושת החודשי8 שבחר לעצמו, לפי העני/, הממוצעת

יחולו לגבי ) 2)(א(והוראות סעי9 קט/ , בחודש שבו החל שירות המילואי8 �1 החודשי8 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 סיו8 תקופת השירות
  " .�90סכו8 ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  :שבו ֵהֵחל שירות המילואי8 בחודש �1בעד רבע השנה שקד8 ל ארזסכו8 ההכנסה של , לפיכ(

010,17  � ) =5,423  ;223,5  (max  ) +5,423  ;164,6  (max  ) +5,423  ;350,5  (max 

  17,010/  90= �  189   :ארזשל " שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , �90 נחלק את סכו8 ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליו8

 � למי שבתכו9 לפני שירותו במילואי8 היה עובד  ,שיעור התגמול ליו8 יהיה, לחוק) 1()א(272' לפי ס
  .שכר העבודה הרגיל

, "הסכו8 הבסיסי לחודש"מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליו8 מהתגמול המזערי, לחוק )ב(272' לפי ס
, �30כשהוא מחולק ב, 5סכו8 הבסיסי כפול ה( ַהIְַרEִיולא יעלה על התגמול ) � 180.77כלומר , מחולק בשלושי8

  ).1,329.17מר כלו

  :שיעור התגמול ליו8

 min  [max)  שכר רגיל 189;  התגמול המרבי  17.329,1( ;  התגמול המזערי 77.180= [ �  189

  ).  189×  21(   בעד תקופת שירותו במילואי�>  969,3זכאי לתגמול בס0  ארז: התוצאה

  .בתשובה   
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  .49שאלה מספר 

  

על פי הזמנה של , "אנה"חברת  ֲעב�ר ִ=ְר8�Mבביתו עבודות  ַהIְַבQֵעַ , " home worker "ארז הוא 
שעות  �30כָיד>  ְ'ָלחִמ Eְ סק ועארז ". אנה"מ ְ=מ�ָרהארז מקבל  עבודתו ֲעב�ר. הנהלת החברה

הביטוח  לחוק 1גדרה של עובד עצמאי בסעי9 הה ְ=ָנֵאימתקיימי8 לגביו ו, בממוצע בשבוע
  .לאומיה

של כעובד ארז נחשב , לעניי חוק הביטוח הלאומי, לפי צו הביטוח הלאומי הרלוונטי, הא�
  )י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(? "אנה"

 .�ִבְלַבד שהוא עובד א( ורק בביתו, לא .א  

 ./על בסיס של יחידת זמלו  ִמְ'ַ=�8Xִֵבְלַבד שגמול העבודה אינו , לא .ב

 ".אנה" שלכעובד  ,חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי/, ֶנְחַ'בארז . כ/ .ג
הסכ8 העבודה מראש לתקופה של רבע " אנה"א8 נער( בי/ ארז ל ֲאָבל )ְ( ְוַרק, כ/ .ד

  .שנה לפחות
    פתרו

  )סיווג מבוטחי8 וקביעת מעבידי8(צו הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי�

מבצע עבודות בביתו על המבוטח , )סיווג מבוטחי8 וקביעת מעבידי8(ומי לפי צו הביטוח הלא  הסבר הפתרו
, ובלבד שהוא עובד א( ורק בביתו, סקהבכל תנאי הע, )home worker(פי הזמנה כנגד תמורה 

ובלבד שמתקיימי8 לגביו תנאי הגדרה של עובד עצמאי , ייחשב לעני/ החוק כעובד עצמאי
  .הביטוח הלאומי לחוק 1בסעי9 

  .אה תשוב  
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א( . ברמת ג/ מוקד8 מהרגיל ְלֵבית>אביב �מעבודתו בתלָיָצא ארז  ,)9/4/2010( שישי ביו8  .50שאלה מספר 
אחרי הקניות . ְלֵבית> ַלEָRַת ְ( ְקִנA>ת>ַעל ְמָנת ַלֲער, ביפו �Rקלַ ָנַסע , ַהEְַיָתה ָיָ'ר עַ >ִלְנס Eְִמק>8
  .ימיEְ8 8ֶמֶ'ְ( התאונה ארז איבד את כושרו לעבוד  ֵעֶקב. ונפצע ָנַפל WֶEֶַרְ( , ְלֵבית> בדרכו, בשוק

י את המשפט הנכו ביותר ִמ5ֵי המשפטי� /בחר( ?זו כתאונת עבודה5ְִתא"ָנה הא� יש לראות 
  )ַה5ִָאי�

 .ֵבית>ֶרְ( מילוי חובותיו לְ >ְלצ הרגילה ָסָטה ִמWְַר%>שארז ֵמ)ַחר , כ/ .א  

 .ִחיצ>ִני ְללֹא M>ֵר8, ַעְצִמית ְ=א�ָנההיתה  תאונהֵמ)ַחר שה, לא .ב

 .ֶרְ( מילוי חובותיו ְ%ַלֵ#י מעבידו>ֶ'Xֹא ְלצהרגילה  ָסָטה ִמWְַר%>שארז ֵמ)ַחר , לא .ג

  .ְלֵבית>נסיעתו של ארז ְ%ֵדי �תאונה אירעה =>ְ( ֵמ)ַחר שה, כ/ .ד

    פתרו

  .81' ס, 80' ס �חוק הביטוח הלאומי   יי�סעיפי� רלוונט

   �רואי8 תאונה כתאונת עבודה א9 א8 " �לחוק הביטוח הלאומי  80' ְלִפי ס  הסבר הפתרו

אירעה תו( כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקו8 שבו הוא   ) 1(
ועקב , נהומ/ העבודה למעונו או ממקו8 עבודה אחד למש, ל/ א9 א8 אינו מעונו
  ;נסיעתו או הליכתו זו

)2(  " ...   

  :לחוק האמור 81' לפי ס

) 5(, )4(, )1(תאונה שאירעה תו( כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות   )  א(
אי רואי� אותה כתאונה בעבודה א� חלה בנסיעה או בהליכה  80של סעי9 ) 7(או 

סקה או הסטיה לא היו כשההפ, הפסקה או סטיה של ממש מהדר0 המקובלת
) 1(ְלִעְנַי/ פסקה , או, למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו

או א8 יש לייחס את התאונה בעיקר , בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, האמורה
כושר עבודה לארבעה שבועות �ידיה אי�לרשלנותו הפושעת של המבוטח ולא נגר8 על

  .נכות או מוות, לפחות

, לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש 80של סעי9 ) 1(בנסיבות האמורות בפסקה )  ב(
  :א8 עשה זאת המבוטח לאחת מאלה, )א(ְלִעְנַי/ סעי9 קט/ 

כדי ללוות ילדו לג/ ילדי8 או למעו/ ילדי8 או למקו8 אחר שהשר קבע כמקו8 )   1(
  ;שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו מש8

  .8 מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפללכדי לקיי)   2(

� בנסיעתו של ארז ג8 חלה הפסקה וג8 היתה סטיה של ממש מהדר( המקובלת מעבודתו בתל
מטרה ַהְ%ר�ָכה במילוי ולא ל, מטרת הסטיה היתה לערו( קניות לביתו.  אביב לביתו ברמת ג/
 .כתאונה בעבודהתאונה זו שאירעה לארז רואי8 אי/ , לפיכ(  .חובותיו ְ%ַלֵ#י מעבידו

  .תשובה ג  
 


