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  2009 שנת המס � 10.03.21מבח� פתרו� 
  

  הנחיות כלליות
  

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

צ)ַי� ֶאָ&א ִא� ֵ$� , ֵרֵלַוונִטִיי� בחוקי� ובתקנות הכמשמעות� המונחי� המוזכרי� במבח� היא משמעות .2
 .בשאלה (ֶחֶרת

עובדי� אצל , 30העובדי� והעובדות ה� רווקי� בני , בשאלה (ֶחֶרתא� לא צ)ַי� , ִיי�ֵרֵלַוונִטבמקרי� ה .3
ָלֶה� זו המ)קֵנית  ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ$ִאי�אינ�  וה� ְיִחיָדה ַהְכָנָסהָלֶה� שזו , � היחידַמֲעִביַד
 . נתוני השאלהַעל ִ-י

,  הנובעות מהחוקי�ִמְזָעִר0/ת לעובדי� ולעובדות ה� הזכויות הְקנ/תמ) ַה הזכויות,בשאלה(ֶחֶרת א� לא צ)ַי�  .4
 המעביד אינו צד להסכ�, א� לא ִנְכ1ָב (ֶחֶרת בשאלה, ְ$ל/ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

לא  ות על המעביד והעובדי�ל/ראותיו ָחשהו ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפי  ֵאי�, ִקי2)ִציֶהְס3ֵר  ֵאי�, מיוחד או כלליִקי2)ִצי
� . לשאלהֵרֵלַווְנִט0/ת עבודה אישי שהוראותיו  ֶהְסֵ$�קיי

  
  מס הכנסה

  
  
  
  

  . �01/07/2008לישראל בָעְלָתה , 25עובדת רווקה בת , רינה  .1שאלה מספר 

   ?2009רינה בשנת המס  ַזָ$ִאיתלכמה נקודות זיכוי 

 ז"נ  4.25  .א  

  ז"נ  5.25  .ב
 ז"נ  5.75  .ג

  ז"נ  4.75  .ד

  פתרו�    

�  א36, 36, )א(35, 34'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  0.50  אשה. ז.נ

  נקודת זיכוי × ¼  12 = 003.  עולה חדש. ז.נ

   5.75  כ נקודות זיכוי"סה

  .תשובה ג  
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רו- .  8ֶחֶרת הוא נשוי לבת זוג 2009ובשנת המס , ְלֶ.ָעַבר 5ַת ז3ג2ִמ ִהְת0ֵָר. ,40עובד ב- , רו-  .2לה מספר שא
  ).לשעבר 5ַת ז3ג2(לגרושתו  ְמז2נ2תבכל חודש ְמַ.ֵ:9 

  ?לבת זוגו לשעבר � ְמ5ֵַ&המזונות שהוא  5ֶ2ְל, 2009הא� רו� זכאי להטבת מס כלשהי בשנת 

  .8ֶחֶרת שרו- נשוי לבת זוג ֵמ8ַחר, לא  .א  

 .ֵמ8ַחר שלרו- ֵאי- ילדי9 הנמצאי9 אצלו, לא  .ב

 .5ְֶחְזָקת2שאינ9  ְיָלָדיו ַכְלָ?ַלת5ְ ִמְ.ַ<ֵ<=א> רק א9 הוא , כ-  .ג

  .רו- זכאי לנקודת זיכוי אחת. כ-  .ד

  
  פתרו�  

�  )א(40'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

,  מזונות לב- זוגו לשעברְמַ.ֵ:9זוגו � בחישוב המס של גרוש שהוא או ב-", לפקודה) א(40' לפי ס  הסבר הפתרו�
  ".תובא בחשבו- נקודת זיכוי אחת, זוג אחר� והוא נשוי לב-

  .דתשובה   
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 מחשבו- �50%רו- ב ִמְ.ַ<ֵ<=בכל חודש ). -"רט(לרי טלפו- סלו ִלְר.3ת2 ֶהֱעִמידו של רו- מעביד  .3שאלה מספר 
  . 200Cָעַמד ַעל  �2/2009- ב"חשבו- הרט. -"הרט

  ? של רו� 2/2009לשכר 7 /ִלְזק� שיש "מהו השווי השימוש ברט

 C     5  .א  

 C   100  .ב

 C    95  .ג

  C     0  .ד

  פתרו�  

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

  .)השימוש ברדיו טלפו- ניידשווי (תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש  "� )שווי השימוש ברדיו טלפו- נייד(תקנות מס הכנסה  ל2לפי תקנה   הסבר הפתרו�
 שנית- להתקשר ממנו ָ?Dמ3רְלַמֵעט רדיו טלפו- , ברדיו טלפו- נייד שהועמד לרשות העובד

,  שקלי9 חדשי9 לפי הנמו>95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו9 העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו9 ההוצאה החודשית ששיל9 העובד 5ְֶ.ל אותו רדיו טלפו- נייד

  95C :  95    C   =   )2 / 200 ; 95 ( minאו מחצית ההוצאה החודשית הנמו> מבי- 

  C  =  50% × 200    100  :סכו9 ההוצאה החודשית ששיל9 העובד

לשכרו לא ִייָזֵק7 שווי  ,לפיכ>.  �95C- גבוה מ"הרטֶ.ל  5ְרו-ששיל9 סכו9 ההוצאה החודשית 
  .�"שימוש ברט

  .תשובה ד  
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 ְמֵלDה ַהְצָמָדה �ההלוואה  ְ<ָנֵאי. ממעבידו C 150,000 הלוואה בס> רו- קיבל 2009 מרF ב�1ב  .4שאלה מספר 
  .�31/12/2009בִזיר ְלַהְח רו-את ההלוואה על .  ריבית שנתית�3.2%למדד ו

מהו סכו� שווי הריבית שיש ,  בשיעור שווה בכל חודש,�4.0% ב2009שנת כל א9 המדד עלה ב
  )יכ�מ בחישוב" מעניי� המעמוהתעל (? ההלוואה2ְִגי� רו� של 2009 מר9 בתלוש שכר ִלְזק/7

 C  100  .א  

 C    1,200  .ב

 C  120  .ג

  C  600  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .שנתיתריבית  3.2%+ צמודה למדד ,  150,000Cוואה בס> הל

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

שחל עליו רק שיעור ) ט(3הלוואה לעניי- הסכו9 יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על   הסבר הפתרו�
  6,960 > 150,000.   עליית המדד

  : ריבית לשנה4%+   שיעור עליית המדד�השיעור הנדרש לפי התקנות 

1,000 = 12 ) / 4.0% + 4.0% (  ×150,000  

  : ריבית שנתית3.2% ועוד המעביד דרש מהעובד הפרשי הצמדה למדד

900 = 12 ) / 3.2% + 4.0% (  ×150,000  

  מינימו9 1,000 �חוייב 900 = 100    .בתקופת הזקיפה  :100בס> ריבית  יחוייב בשווי רו-, לפיכ>

  .אתשובה   
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 בתי החיה הכנסת.3א9 לילד ב- , רווקה, 25 רינה בת .י9 שנ5 ֶזה  רמו-ִמְצIֶה <2ֶ.ֶבת רינה  .5שאלה מספר 
  . 156,000C � 2009  בשנתמיגיעה אישית

   ?2009 בשנת ינהקבל רתשו ס> הזיכויי� במס מה

 C   47,865  .א  

  C   44,565  .ב
 C   50,229  .ג

  C   46,929  .ד

  פתרו�    

�  )1)(ב(40, א36, 36, 34' ס, 11'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :"<2ָ.ב ִי3Jב"זיכוי   הסבר הפתרו�

  .ח" ש142,800 על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 25%הנחה של  � מצפה רמו-

  142,800 > 156,800 �  ת העובדת הכנסְלֵבי- ִייש3ב ֲהָנַחת ְלצ2ֶרְ> תקרת ההכנסה 5ֵי-השוואה 

  700,35C  =   %25 × 800,142  :2009בשנת " <2ָ.ב ִי3Jב"הנחת 

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  0.50  אשה. ז.נ

  1.00  ילד. ז.נ

  001.  הורית�הורה במשפחה חד. ז.נ

   C  =11,229C 2,364×  754.  כ נקודות זיכוי"סה

  <2ָ.ב ִי3Jב 35,700 + .ז.בגי- נ 11,229 =  :46,929  :2009בל רינה בשנת ס> הזיכויי9 במס שתק

  .דתשובה   
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 במוסד ,)ז3ָג5ֶ�M-( המשותק לחלוטי- Dִביו העיוורת ושל  ִא2Lְמַ.ֵ:9 5ְַעד החזקת9 של רו-  .6שאלה מספר 
  . D 70,000Cִביוובעד ,  80,000C ִא2L ַעד5ְ למוסד 9 רו- שיל2009בשנת .  מיוחדסיעודי

  . C 360,000 � 2009רו- בשנת  החייבת של והכנסת

    ).מֶקֶר- IְֶנִסNָה (בחודש C 5,000 �ַהְכָנַסת ָהֵא9 

  ).  מֶקֶר- IְֶנִסNָה (בחודש C 14,000 �ָהDב  ַהְכָנַסת

  ?זקת זוג הוריו במוסד 2ְַעד הוצאותיו להח2009לרו� בשנת י)ַתר ש הזיכוי ומה

 C   12,250  .א  

 C  0  .ב

 C   21,000  .ג

  C   36,750  .ד

  פתרו�  

�  44'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )סד החזקת קרוב במו5ְֶ.ל הוצאות 5ְַעד נטול יכולת וזיכוי 5ְַעדזיכוי (תקנות מס הכנסה 

 החזקת קרוב 5ְֶ.ל הוצאות 5ְַעדת וזיכוי  נטול יכול5ְַעדזיכוי (תקנות מס הכנסה  ל1לפי תקנה   הסבר הפתרו�
 44 הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעי= 5ְַעדיחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי " � )במוסד

, ) המזכה�להל- (לפי העני- ,  לפקודה45 נטול יכולת לפי סעי= 5ְַעדלפקודה או לנקודות זיכוי 
  ֵאי-וא9, בשנת המסC  240,000 עלתה על לא, א9 ההכנסה החייבת של המזכה ושל ב- זוגו

 ְלַר25ת �" הכנסה חייבת", ֶזה ְלִעְנַי-; שנת המסבC  150,000 א9 לא עלתה על �למזכה ב- זוג 
  ". די-ַעל Iִיהכנסה פטורה ממס 

 כוללת הכנסה פטורה לפי "המזכה"של הקרוב " הכנסה חייבת",  שלעיל1נה לפי תק, ְ?ל2ַמר
  .הלפקוד) 5(9סעי= 

   �ומ- הכלל אל הפרט 

 נטול 5ְַעדזיכוי ( לתקנות מס הכנסה 1כהגדרתה בתקנה [ של ההורי9  החייבת9הכנסת
  ] )הכנסת אב  14,000  +הכנסת א12×  ) 5,000 9=  [   . 228,000C � 2009 בשנת ...)] יכולת

  ). 240,000C ( שלעיל1תקנה לפי לבני זוג ה מהתקרה נמוכ)  228,000C (הורי9 של הזו ההכנס

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או ב- זוגו  "� לפקודה 44לפי סעי= 
, ב- זוג או הורה משותקי9 לחלוטי-, שיל9 בשנת המס 5ְַעד החזקת9 במוסד מיוחד של ילד

וכ- 5ְֶ.ל החזקת ילד מפגר , עיוורי9 או בלתי שפויי9 בדעת9, מרותקי9 למיטה בתמידות
 12.5% מאותו חלק מהסכומי9 ששיל9 העולה על 35%יותר לו זיכוי ממס של , וחדבמוסד מי

  "....מהכנסתו החייבת

  ) C    = )12.5% × 360,000 C   45,000  : מהכנסתו החייבת של רו-12.5%

 12.5%העולה על ,  החזקת9 של הוריו במוסד מיוחד5ְַעדחלק מהסכומי9 ששיל9 רו- 
   )C     = )45,000 � 80,000 + 70,000 105,000  :מהכנסתו החייבת 

  : 5ְַעד הוצאותיו להחזקת הוריו במוסד2009הזיכוי שי3ַתר לרו- בשנת 

  36,750:    = )%35 × 105,000 C (  

  .דתשובה   
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  . ָדהIְ3קַל 10' עבודה במשמרות לעניי- ס ִמְתַקNֶֶמתבו  ַיְצָרִניבמפעל  ִי3Qר עובד כפועל רו-  .7שאלה מספר 

הכנסה מעבודה ,  45,000C �הכנסה מעבודה במשמרת ראשונה : 2009הכנסתו בשנת המס 
  . 35,000C �והכנסה מעבודה במשמרת שלישית  C 40,000 �במשמרת שניה 

   ?2009 בשנת רו� שיקבל ִמ5ְָמר/ת 2ְִגי�הזיכוי במס  ְסכ)�מהו 

 C   0  .א  

 C   10,368  .ב

 C    11,250  .ג

  C    10,020  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  . עבודה במשמרות שניה ושלישית5ְִגי- C 75,000מתוכה ,  120,000C �הכנסה ממשכורת 

�  ) עבודה במשמרות5ְַעדשיעור המס על הכנסה (תקנות מס הכנסה . 10  'ס, פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

  :ִמ5ְָמר/תזיכוי   הסבר הפתרו�

  C    120,000  : �2009 ממשכורת ברו- כוללת של הסהכנ

   C   120,114  : לפקודה10' סכו9 התקרה לפי ס

  C    5,880  :חלק ההכנסה העולה על סכו9 התקרה

  C    75,000  : שניה ושלישיתִמְ.ָמר2תשכר 

  C =5,880  � 75,000    69,120  : המזכה בהטבת מסִמְ.ָמר2תשכר 

  C =15% × 69,120   10,368  :הטבת המס

  בשנהC    10,020  : בתעשייה ִמְ.ָמר2ת שכר5ְִגי- ַהLְַר5ִיהזיכוי 

  min ) 10,368 ; תקרה 10,020(   =:   10,020  :בדיקה מול התקרה

  .דתשובה   
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  היתהז2(בחודש  C 52,000בשכר של  �1/7/2009ב התחיל לעבוד, מלידה 100% נכה ,ו-ר  .8שאלה מספר 
  ). בשנת המסהכנסתו היחידה

  ?2009 בשנת רו�של מס ב החייבתי הכנסתו מה

 C    279,300  .א  

 C   246,600  .ב

 C   0  .ג

  C   39,000  .ד

  פתרו�  

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

הכנסה מיגיעת9 האישית של עיוור או של נכה "  ממסהפטור,  לפקודה)א()5(9לפי סעי=   הסבר הפתרו�
 לפחות מחמת שלקה באיברי9 שוני9 והאחוז 90%או נכות של , 100% לו נכות של שנקבעה

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי9 השוני9 שבלעדיו היה נקבע אחוז 
  :כמפורט להל-,  לפחות100%נכות של 

 הכנסה עד לסכו9 של � ימי9 או יותר 365 לתקופה של כאמור נכות נקבעה )1(
  ;י9 חדשי9 שקל546,000

   )312,000C                    .     = )6 × 52,000  � 2009הכנסתו של רו- מיגיעה אישית בשנת המס 

  . 546,000C � )1()א)(5(9' סהכנסתו זו לא עולה על ההכנסה המרבית מיגיעה אישית הנקובה ב

  .: 0 � 2009הכנסתו החייבת במס של רו- בשנת המס , לפיכ>

  .גתשובה   
 



9 

 
  

 

  :הבאי9הורכב מרכיבי השכר  )35עובד רווק ב-  ( של רו-01/2009 שכר  .9אלה מספר ש

  C    25,500   שכר יסוד .1

 C    3,200  4שווי רכב קבוצה  .2

 C   95  שווי טלפו- נייד .3

  C  2,300  ל "בחו נופששווי  .4

יש ( מס הכנסה אחרי ניכוי,  בגי� חודש זה")נטו לתשלו� (" לרו�שישול� "נטו"המהו שכר 
�  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(? ) להתחשב בפטורי� ובזיכויי� אישיי

 C    23,410  .א  

 C   17,815  .ב

 C   22,967  .ג

  C    17,372  .ד

  פתרו�  

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

  )ותשלו9 מס מעסיקיRְ 9ַכר ֲעב2ָדהניכוי ממשכורת ומ(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי9 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  C  =443 C 197  × 2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  C  =2,300 + 95 + 3,200 + 25,500 31,095  :של רו-"  למס5ְר3ט2"שכר 

  :חישוב המס

8,128 C  =34% ×)  17,600 � 31,095  + (3,540 ) 17,600בגי- שכר מצטבר בס> מס מצטבר C (  

  :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

7,685  C =443 המס שחושב 8,128 � נקודות הזיכוי  

  :לאחר ניכוי מס הכנסהלתשלו9 " נטו"שכר 

  שכר ללא זקיפות שווי 500,25 � לאחר הפחתת נקודות הזיכויהמס 685,7 =  :815,17

  .תשובה ב  
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  .65%של 5ְַדְר0ָה  ִנְק5ְָעה ָנכ3ת ַיQִיָבה, �30 ה-ב, רו-ל  .10שאלה מספר 

 ֲעב3ר2ֲאֶ.ר ָעַרְ>  ,מֶקֶר- IְֶנִסNָהבחודש  C 11,200של  ִקְצ5ַת ָנכ3תרו-  ְמַק5ֵל �01/04/2009ב ָהֵחל
  .ְלֶ.ָעַבר 2ַמֲעִביד

    ?2009 בשנת ו� רלשבמס  החייבתמהי הקצבה 

 C   100,800  .א  

 C   77,112  .ב

 C     65,520  .ג

  C   69,216  .ד

  פתרו�  

�  ).5(9, א9'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  : לפקודה)ב(א9' לפי ס  הסבר הפתרו�

, שמקבל אחד מאלה, לפי הגבוה מביניה9,  מקיצבה מזכה35%הקיצבה המוכרת או      "
  :פטורי9 ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

  :קודה לפ)א(א9' לפי ס

 יראו אד9 כאילו הגיע לגיל ֶזהואול9 לעני- סעי= , 1 כהגדרתו בסעי= –" גיל פרישה"     "
  :פרישה א= א9

 ;)נמחקה( )1(

ַעל שנקבעה ,  או יותר75%של ָנכ3ת ַיQִיָבה 5ְַדְר0ָה  5ְֶ.להוא פרש פרישה מוקדמת  )2(
קנו מכוח סעי=  תקנות שהותַעל Iִיאו , )א)(5(9 אחד החוקי9 המפורטי9 בסעי= Iִי
 " ;)ב)(5(9

 ָנכ3ת ַיQִיָבה 5ְַדְר0ָה  לוִנְק5ְָעהאלא , ְלָפח2ת 75%ִנְק5ְָעה ָנכ3ת ַיQִיָבה 5ְַדְר0ָה של מאחר שלרו- לא 
  .א לפקודה9' כמי שהגיע לגיל פרישה לעניי- סֶנְחַ.ב הוא לא ,  בלבד65%של 

 90%ָנכ3ת של ולא נקבעה לו , ְלָפח2ת 5ְ100%ַדְר0ָה של ִנְק5ְָעה ָנכ3ת ַיQִיָבה מאחר שלרו- לא 
ְלָפח2ת ֵמֲחַמת שלקה באיברי9 שוני9 והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי 

לא זכאי לפטור לפי ג9 הוא ,  לפחות100%באיברי9 השוני9 שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
  .לפקודה) 5(9' ס

  11,200 × 9 =  :100,800  : היא קצבה חייבת במס ְמַק5ֵלכות שרו-כל קצבת הנ, לפיכ>

  .אתשובה   
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)  יממות5( וכל ימי השהייה בה ב"לארה הנסיעה. ב"לארהי מעבידו " רו- עשלחנ 2009בשנת   .11שאלה מספר 
  . מעביד של התו לייצור הכנסי9 הכרחיהיו

 $ 250( $  1,250 � לינות במלו- 5 .1,100$ � ת תיירי9לקיסה במחכרטיס ט: הוצאות הנסיעה
  ).כל לינהל

  .והמעביד שיל9 את כל ההוצאות, קבלות על כל הוצאות הנסיעהמסמכי9 ו  למעבידורו- הגיש

  ?ל "בשל הנסיעה לחו, מהו הסכו� שיש לזקו7 למשכורתו של רו� לצור> חישוב מס

 $  0  .א  

 $    690  .ב

 $  725  .ג

  $  55  .ד

  פתרו�  

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

   :תיירי� תחלק במכרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

הסכו9 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) 1)(א)(2(2לפי תקנה   
  .חיר הכרטיס ממ100% �הוצאות לרכישת כרטיס טיסה במחלקת תיירי9 

  .לא ייזק7 לשכרו של רו� שווי בשל כרטיס הטיסה, לפיכ>
  

  : הוצאות לינה

רשימת המדינות בה- נית- להגדיל את סכו9 הוצאות הלינה  לא נמצאת בב"ארה  
  .�25%וההוצאות האחרות ב

הסכו9 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) ב)(2(2לפי תקנה   
  �בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי9 לינות   הוצאות לינה

  . כל הוצאות הלינה המוכרות�עבור שבע הלינות הראשונות 

 דולר 239או , 6 הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא9 לתקנה �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו> ביניה9, ללינה

  . 5= כ לינות "סה $, 250  הוציא  עבור כל לינה רו-

  : הלינות5י בעד לניכוהסכו9 שיותר 

  Min ) התקרה $ 239;  ההוצאה בפועל $ 250(  × לינות 5 =  1,195$  

   250,1$ �  1,195$ =  55$:                  הוצאות הלינה שאינ- מותרות בניכוי
  

�   0$ +  55$ =  55$:     לצור> חישוב מסרו� למשכורתו של לזקו7הסכו� שיש , לסיכו

  .תשובה ד  
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 ו של רו-מעבידRַָכר , בחיפה לו- לניהול המבטבריה המלו-על מנת לשכנע את רו- לעבור מניהול   .12 שאלה מספר
  .  רו- ומשפחתו,באופ- קבוע, בה עברו להתגורר, בחיפה Uִיַרת ְמג3ִרי9

 �י את /בחר (?ָסהַמס ַהְכָנ פקודת ְלִפי" ַהְכָנַסת ֲעב/ָדה" ְמַהֶ)ה ,של רו�,  זהדיור חינ�הא
�  )המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי

 .ֲעב2ָדת2 5ְַעד דיוראת ה לא קיבל שרו- ֵמ8ַחר, לא  .א  

 .על ש9 המעבידRְְ?ָרה 3האלא א9 הדירה , כ-  .ב

 .מ ממקו9 מגוריו הקוד9 של רו-" ק�40 מרוחקת יותר משחיפה ֵמ8ַחר, לא  .ג

 .הפקודהְלִפי " ַהְכָנַסת ֲעב2ָדה"ְמַה3ֶה חינ9 זה 3NUִר . כ-  .ד

  
  פתרו�  

�  .לפקודת מס הכנסה) א)(2(2סעי=   סעיפי� רלוונטיי

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב2ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי=   הסבר הפתרו�

תשלומי9 ;  שניתנו לעובד ממעבידוקצובהכל טובת הנאה או ; השתכרות או ריווח מעבודה  "
נסיעות לחוF , ְלַר25ת תשלומי9 5ְֶ.ל החזקת רכב או טלפו-,  לכיסוי הוצאותיושניתנו לעובד

א> ְלַמֵעט תשלומיD?ָ 9מ3ר המותרי9 לעובד , לארF או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
 � והכל ; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו- נייד שהועמד לרשותו של העובד; כהוצאה

5ֵי- שניתנו לעובד במישרי- או בעקיפי- או שניתנו לאחר , ֵבי- בשווה כס=5ֵי- שניתנו בכס= 3
   ";לטובתו

ְמַה3ֶה ובשל כ> הוא , שניתנה לעובד ממעבידו בשווה כס=ט2ַבת ֲהָנDה דיור החינ9 מהווה 
  .שלעיל) א)(2(3' סְלִפי " ַהְכָנַסת ֲעב2ָדה"

  .תשובה ד  
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שימוש  שווי כולל,  45,000C �") סְלַמ 5ְר3ט2("מס  ַ<ְ.ל93 ֶרְ>2ְלצשל רינה  01/2009 תרושכמ  .13שאלה מספר 
 6% ,לקופת גמל לקצבה, עבורה בכל חודש ַמְפִרי. של רינה מעבידה. 4רכב קבוצה ב

  . שווי השימוש ברכבללאה ממשכורת

  .] ה קופת גמללאות, רינה מפרישה את חלקה ַ?Uִי-,  למע- הסר ספק[

� הפרשת המעביד לקופת הגמל 5ֶ2ְל,  של רינה01/2009 כשווי במשכורת ִיDֵָק7 שמהו הסכו
  ? לקצבה 

 C    130  .א  

 C   605  .ב

 C   322  .ג

   C   0  .ד

  פתרו�  

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

  .1'  ס�) כללי9 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה 

הגדרת משכורת לעניי- , )כללי9 לאישור ולניהול קופות גמל( לתקנות מס הכנסה 1לפי סעי=   �הסבר הפתרו
 שווי שימוש של רכב שהועמד לרשותו של ְלַמֵעט ַהְכָנַסת ֲעב2ָדה: "קופת גמל לקצבה היא

  ". העובד

  45,000 � 4שווי רכב קבוצה  C  =3,200 41,800  :משכורתה של רינה ללא שווי השימוש ברכב

  C  =6% × 41,800 2,508  :הפרשת המעביד לקופת גמל לקיצבה

  .חודשב C 31,712 �  )3ה(3סעי=  לעניי- תקרת הסכו9 להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה

  .7.5% � להפקדה ַהLְַר5ִיהשיעור 

 5ְִגי-כ> שלא תיווצר זקיפת שווי , רינה ֲעב3ר ְלַהְפִרי. אותו יכול המעביד ַהLְַר5ִיהסכו9 
 min ) שכר ללא שווי רכב  41,800;  התקרה C  =7.5% ×  )31,712 2,378        :  הפרשתו זו

 max ] 0;  ) הפרשה 2,508 �  תקרה 2,378 = [ (  :130:  הסכו9 שיזק= כשווי במשכורתה של רינה

  .אתשובה   
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  :ַה5ִָאי9ַהVָָכר �ה3ְרַ?ב מְרִכיֵביו- של ר 2009 ינואר שכר. רו- עובד אצל מעבידו היחיד  .14שאלה מספר 

  Rְ   13,000   Cַכר ְיס2ד

  C    1,000  )125%(  בפועלשעות נוספות

  C    2,800  מיוחד מאמF 5ְֶ.לפעמי �בונוס חד

 שעות נוספות כולל , של רו-שכרהכל רכיבי מ 7.5%לקר- השתלמות המעביד מפריש בכל חודש 
  ).2.5% �רו- מפריש לקר- ההשתלמות את חלקו , למע- הסר ספק (עמיי9פ�ובונוסי9 חד

   ? לקר� השתלמותת המעביד הפרש5ֶ2ְל של רו� 2009 השווי אשר ִייָזֵק7 לשכר ינואר מהו

 C   0  .א  

 C   210  .ב

 C   285  .ג

 C   82  .ד

  
  פתרו�  

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

  C  =2,800 + 1,000 + 13,000 16,800:     פריש המעביד לקר- השתלמות מובגינ, רו- של ושכר  הסבר הפתרו�

  : לפקודה) ה(3' לפי ס לקר- השתלמות   "קובעת משכורת "

שכר שעות נוספות ,  למעט תשלומי9 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו� ַהְכָנַסת ֲעב2ָדה"  
פל הסכו9 המהווה  א> לא יותר מכ� מאמF מיוחד או אירוע מסויי9 5ְֶ.לותשלומי9 

 לשכת התיאו9 5ֵי-הוא נקבע מעת לעת בהסכ9 ְ?ִפי שתקרה לעני- תשלו9 תוספת היוקר 
  "; ההסתדרות הכללית של העובדי9 בארF ישראלְלֵבי-של הארגוני9 הכלכליי9 

   13,000C  :של רו-  לקר- השתלמות"קובעת משכורת "

 שההפרשה 5ְַעדה לקר- "ַר5ִיתהמשכורת הקובעת ַהLְ"המשכורת הקובעת של רו- נמוכה מ
  .2009בחודש בשנת  C 15,712 � השתלמות פטורה ממס

שיזקפו , "משכורת קובעת" רכיבי שכר שאינ9 5ְֶ.ל,  לקר- השתלמותהמעבידסכומי9 ששיל9 
   )פ"בונוס ח 1,000 + שעות נוספות 2,800(  × %7.5 =  :285  : של רו-200901/כשווי בשכר 

  .גתשובה   
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  . 8,000C � �1/2009  ברינהשכרה הרגיל של   .15שאלה מספר 

  . בכל חודשנטו C 1,000בס> של לתואר ראשו-  Rְַכר ִל3Lד לה מעבידה ְמַ.ֵ:9, 5ְנ2ָס=

מנקודות  מוהתעל(? ")2ְר)ט/ ְלַמסשכר  ("�1/2009  חישוב מס בְלצ/ֶרְ> רינהמהו שכרה של 
  )דמי ביטוח בריאותממי ביטוח לאומי ומד, זיכוי

 C   9,000  .א  

  C   9,122  .ב
 C   9,176  .ג

 C   9,282  .ד

  
  פתרו�    

�  .121'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .15% במדרגת מס שולי רינה נמצאת 8,000בשכר   הסבר הפתרו�

   8,000 + 1,000 ) / 1 �  15% = ( 9,176 < מדרגת המס הנוכחית" גבול" 8,160:  בדיקה ראשונה

  . בגילו9 אנו חורגי9 ממדרגת המס הנוכחית�תוצאת הבדיקה הראשונה 

   )160,8 � 0008, ( =  :160בס> " ברוטו"נותר , %15במדרגת מס 

160 C 136 �" נטו "�85%מתפצלי9 לC  , 24  � 15%ומס בשיעורC .  

  ) "נטו" בודתשלו9 שכר הלימ ( 1,000 � )  "נטו"ה ( C  =136 864:  יתרה שנותרה לגילו9

  .23% �מדרגת המס לגילו9 היתרה 

  864 ) / 1 �  %23= (    : 122,1  :   גילו9 היתרה

  C    =1,122 + 160 1,282  ":  ברוטו" בערכי שכר הלימוד תשלו9

  0008, + 282,1=     :282,9  : �2009/1  ברינהלמס של " ברוטו"שכר ה

  .דתשובה   
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. ֵ<א93 ַמס ַהLְִ.ִני וד לא סיפק למעבי05/2009 ועד �01/2009מ. ני מקומות עבודה עובד בשו-ר  .16שאלה מספר 
  .ַהLְַר5ִי מס בשיעור ,בחודשי9 אלו, ו ממשכורתַהLְִ.ִניניכה המעביד , לפיכ>

    .רו- למעבידו ַהLְִ.ִני אישור ֵ<א93 ַמס מפקיד שומהָמַסר  �06/2009ב

לסכו9 ֶזה ֵי. ֵמֵעֶבר . 30%יש ְלַנ?2ת מס בשיעור  C 70,000 עד שכר שנתי של ,ַמסהֵ<א93 לפי 
  .מס בשיעור ַהLְַר5ִיְלַנ?2ת 

  . 15,000C � ַהLְִ.ִני ו אצל מעבידו-ר החודשית הקבועה של ומשכורת

  ).1/1/2009(מתחילת השנה  ִמְצַט2ֵרהמס מחושב על בסיס 

  ? 1ֵא)� הַמסְלא/ר, או מהו סכו� המס שיוחזר לו, �06/2009כמה מס ינוכה משכרו של רו� ב

  C  6,500  ניכוי מס  בס> של   .א  

  C   4,300  של בס>   מסהחזר  .ב

 C  4,500  ניכוי מס  בס> של   .ג

  C   11,200  של בס> החזר מס   .ד

  פתרו�  

   C    =6 × 15,000 <    70,000 C 90,000  :06/2009 עד 1/2009 � מרו- של ִמְצַט5ֵרשכר   הסבר הפתרו�

  :ֵ<א93 הַמס לפי אישור 06/2009עד  ְלַנ?2ת שיש ִמְצַט5ֵרמס 

 30,200 = 46% ×  )70,000 � 90,000 + ( 30% × 70,000  

   C    =46% × 15,000 × 5 34,500  :05/2009 עד 1/2009מס שנוכה בחודשי9 

  200,30  � 500,34=    )סהחזר מ(:  �300,4  :2009/06 בשכר ְלַנ?2ת ַהLְִ.ִניעל המעביד מס ש

  .בתשובה   
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עד . חשבי שכר ְמַ.Lְִ.י9 בה את9 ה בחבר"ֶחְלִקיתֶרת /ַמEְ$" המקבל עובד  הוארו-  .17שאלה מספר 
ניכית9 לו מס לפי  ָלֵכ-.  הכנסתו היחידה, היתה המשכורת החלקית שקיבל מכ31/12/20089
  .לוח הניכויי9

 מעביד ד ֵאֶצל2ַלֲעב ִהְתִחיל שה2ִדיַע ָלֶכ9בו , )101טופס ( עובד ַ?ְרִטיסרו- ִמֵ:א  �01/01/2009ב
 הוא ְמַק5ֵל נקודות זיכוי ָ.9ו" ֶד5/ֶרת ח/ַמEְ$" הכנסתו היא ָ.9, �01/01/2009בנ2ָס= 

  .ומדרגות מס בעד הכנסתו

ורו- לא מסר לכ9 אישור , 1/2009 חודש ַעד5ְ ולשל9 את משכורתו את המס ְלַחJֵבהגיע הזמ- 
  . מפקיד שומהֵ<א93 ַמס

  :ַה2ִָאי� המשפטי� ִמ2ֵי�י את המשפט הנכו� ביותר /בחר

 .ַהLְַר5ִיבשיעור מס  ֶ?ה3ְינמהמשכורת החלקית של רו-   .א  

 . אישיי9לא זיכויי9א> ל, לפי לוח הניכויי9מס  ֶ?ה3ְינמהמשכורת החלקית של רו-   .ב

לפי (ומהמס שעליו לשל9 , לפי לוח הניכויי9מס  ֶ?ה3ְינמשכורת החלקית של רו- מה  .ג
 . האישיי9 את הזיכויי9תפחיתו ,)הלוח

תפחיתו את  ַהLְַר5ִיומהמס , ַהLְַר5ִיבשיעור מס  ֶ?ה3ְינמהמשכורת החלקית של רו-   .ד
 . האישיי9הזיכויי9

   
  פתרו�  

�  ) ותשלו9 מס מעסיקיRְ9ַכר ֲעב2ָדהניכוי ממשכורת ומ(ס מעסיקי9 תקנות מס הכנסה ומ  סעיפי� רלוונטיי

 ותשלו9 מס Rְַכר ֲעב2ָדהניכוי ממשכורת ומ(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי9 ל) א(5לפי תקנה   הסבר הפתרו�
 משרה נוספת שעליה 5ְַעדאו משכורת , מעביד המשל� לעובד משכורת חלקית "� )מעסיקי9

 או שלא מילא את 101משכורת כאשר העובד לא מילא טופס או , 101הצהיר העובד בטופס 
  ."ַהFְַר2ִיינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור , ֲאֵחר2תהסעי= העוסק בפרטי9 על הכנסות 

ַעל לכ- המעביד מנוע מלפעול , הכנסתו החלקית של רו- אינה הכנסה יחידה, �1/1/2009החל ב
הגיש : " לתקנות האמורות)ג(5תקנה [  מס לפי לוח הניכויי9  ?2תְלַנל ו"לתקנות הנ) ג(5 תקנה Iִי

כי תו> פרק הזמ- שלגביו משולמת המשכורת ,  במקור והעתק130בטופס , עובד למעבידו הצהרה
ינכה ,  לו הכנסה חייבת אחרתֵאי-)  ההכנסה היחידה�להל- (הקיצבה או שכר העבודה , החלקית

ויעביר מיד לפקיד השומה את המקור של ההצהרה ', ספת אהמעביד מס מההכנסה היחידה לפי תו
   ]."האמורה

  .אתשובה   
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  . �31/08/2009ופוטרה ב,  שני9 5ְִרִציפ3ת אצל מעבידה היחיד5עבדה , 27רווקה בת , רינה  .18שאלה מספר 

  .ח" ש12,000 � של רינה שול9 שכרה הרגיל האחרו- 8/2009בתלוש 

חושבו הסכומי9 , 8/2009במועד תשלו9 שכר , חשבי השכר,  שמולא על ידכ�1619ופס הבט
  :הבאי9

  C  54,900 �  לפקודה) א7(9'  סְלִפי ממס Iָט3ר Iְִריָ.ה ַמֲעַנק. 1

  C  41,400 �   חייב במס הכנסהIְִריָ.ה ַמֲעַנק. 2

  ?ישה של רינה כמה מס הכנסה ינוכה ממענק הפר, על פי התקנותא� חישוב המס נעשה 

 C   12,420  .א  

 C    12,210  .ב

 C   15,666  .ג

  C    9,522  .ד

  פתרו�  

�  .121 סעי= �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

 �) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו9 מס מעסיקי9(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי9 
  ).1)(א(7, )א(4' תק

  .לא נלקח בחשבו- בחישוב המס, ) 54,900C (לפקודה) א7(9' י סIָט3ר ממס ְלִפַהIְִריָ.ה ַהַמֲעַנק   הסבר הפתרו�

  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי9 ל) 1)(א(7לפי תקנה 

מענק פרישה שכולו או חלקו אינו פטור ממס , עביד המשל9 לעובד למעט עובד יומימ"
מס כאילו היה , ינכה בעת התשלו9 מהחלק שאינו פטור, לפקודה) א7(9לפי סעי= 

  ..."לפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד, משכורת בלתי קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי9 ל) א(4לפי תקנה 

מס בסכו9 , בעת התשלו9, ינכה ממנה, עהמעביד המשל9 לעובד משכורת בלתי קבו"
 ההפרש בי- המס שיש –" הפרש המס", לעני- זה; �12השווה להפרש המס המוכפל ב

לבי- המס שיש , לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה
עשר מהמשכורת �בתוספת החלק השני9, לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש

  ..."הבלתי קבועה

  :החישוב

  C  =12 / 41,400 3,450  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני9 עשר מ

 C  =3,450 + 12,000 15,450  :   מהמשכורת הבלתי קבועה�12החלק ה+ משכורת החודש 

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

2,895.20 C  =30% × ) 12,250 � 15,450  (+ 23% × 4,090 + 15% × 3,570 + 10% × 4,590  

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

1,877.70 C  =23% × ) 8,160  � 12,000  + (15% × 3,570 + 10% × 4,590  

  C  =1,877.70 � 2,895.20 1,017.50   :הפרש המס

המשכורת הבלתי ("אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , �12הפרש המס מוכפל ב
  1,017.50 × 12 =  :12,210   ":קבועה

  .תשובה ב  
 



19 

 
  

 משכר העובדי9 ְמַנֶ?הרו- . 9 לקר- פנסיהֲעב3ַר ַמְפִרי.ו, Rָָכרלה9 ְמַ.ֵ:9 ,  עובדי9ַמֲעִסיקרו-   .19שאלה מספר 
  .ָיב3ְמח שהוא ְ?ִפי, Xְ5ַַמ-ומעביר אותו לקר- הפנסיה , ")חלק עובד("ות את חלק9 בהפרש

 של רו- ֵאי-ֶחְ.25נ2ת הובכרטיסי ַהְנָהַלת  �106הבטופסי , Rְ?ֶֹרתLַ ַהְ<ל3ֵ.י5, זֹאת ִע9 ַיַחד
Nְלֵבי- המרכיבי9 האחרי2,9תַהְפָרָדה 5ֵי- ַמְרִ?יֵבי השכר ֶ.5ֲַעָד9 העובד ַזַ?אי לזכויות ס2ְצָיאִל .  

 ��א ו45 הסעיפי� ַעל ִ-י$)י יִז / לעובדיו ִני$)י ְלָהִתירַמֲעִביד  ַהְר5ָ(תלבתנאי� ע/ֵמד רו� הא
  )ַה2ִָאי�י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� /בחר( ?  לפקודת מס הכנסה47

 .לא  .א  

 .כ-  .ב

 .את חישובי המס ֲעב3ַר9 ע2ֵרְ>הוא  ֲאֶ.ר א> רק לעובדי9, כ-  .ג

 . על הפרשותיה5ִ9ְלַבד 35%מתיר לעובדיו זיכוי ממס בשיעור הוא ֶאָ:א ִא9 , לא  .ד

   
  פתרו�  

��א ו45 הסעיפי9 ַעל Iִיִזי?3י  / נאי9 לַהְרָ.8ת מעביד ְלָהִתיר לעובדיו ִני?3י ת� כללי מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי
  .4'  ס�  לפקודת מס הכנסה47

 ובכרטיסי הנהלת החשבונות של רו- אי- ַהְפָרָדה �106בטופסי ה, בתלושי המשכורתשמאחר   הסבר הפתרו�
אינו רו- ,  המרכיבי9 האחרי9ְלֵבי-,  ַמְרִ?יֵבי השכר שבעד9 העובד זכאי לזכויות ס2ְצָיאִל2Nת5ֵי-

�א ו45 הסעיפי9 ַעל Iִיִזי?3י / תנאי9 לַהְרָ.8ת מעביד ְלָהִתיר לעובדיו ִני?3י "  ב4 בתנאי עומד
  ". לפקודת מס הכנסה47

  .תשובה א  
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  . 48,000C �  של רו-2009ינואר  משכורת  .20שאלה מספר 

על חשבו- מרכיב תגמולי ( ממשכורתו 4.5%לקיצבה עבורו לקופת גמל  מפריש רו- של מעבידו
 מפקיד ג9 רו-, למע- הסר ספק  [ בכל חודש ממשכורתו2.0%בד- כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי-, הוא את חלקו

  ?  ההפרשה לביטוח אובד� כושר עבודה2ְִגי� 2009 בתלוש ינואר רו� לִלְזק/7מהו השווי שיש 

 C   0  .א  

 C   149.92  .ב

 C   218.40  .ג

  C   741.60  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

   40,000C �ת משכור

  . מהמשכורת2.0% �. ע.כ.הפרשה לא,   מהמשכורת4.5% �הפרשה לקיצבה 

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

  :2009בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח לפי הנחיות מס הכנסה בעניי�   הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"רכיב תגמולי מעביד בקופמ ההפרשה ל5ְִגי-חישוב הזקיפה  .1

2,160 = 4.5% × 48,000 > 2,378.40 = 7.5% × ) 31,712  ;48,000 ( min  

 max ) 0 ; 2160 � 2,378.40 = ( ֵאי-:  שווי קיצבה

  :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודה הפרש2ְִגי�חישוב הזקיפה  .2

  :תקרה ראשונה

  4.5%  : משכורתו של העובדמתו> ) צבהקי(ת המעביד למרכיב התגמולי9 שיעור הפרש

  :כשהתוצאה לא תפחת מאפס, �7.5%את השיעור שחישבנו נפחית מ

3.0% ) = 0 ; 4.5% � 7.5% ( max  

  : השניי9ִמ5ֵי- ונבחר את הקט- �3.5%נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

3.0% ) = 3.0% ; 3.5% ( min  

  :קרה הראשונהונקבל את הת, במשכורת העובדהנמו> נכפיל את השיעור 

  %0.3 × 48,000 =   :1,440  :1תקרה 

   : תקרה שניה 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ. לאְלַהְפִרי. אותו מותר ַהLְַר5ִיהשיעור 

 min   )48,000 ; 31,712(  × %3.5 =  :92.109,1  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

218.40C  = 2,160 � 7.5% ×  )31,712 ; 48,000 ( min 

  max   )40.218 ; 0 = (  :04.218  :3תקרה 

  : שלוש התקרות שחישבנוִמ5ֵי-היא הקטנה . ע.כ.תקרת ההוצאה האפשרית לא

  min ) 1,440;  1,109.92 ; 218.40 = ( 218.40   .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  48,000 × 2% = 960.00                                              :2ְפ/ַעל .ע.כ.לאההפרשה 

  :ִלְזק2=שיש . ע.כ.ונקבל שווי א, 5ְפ2ַעלמההפרשה . ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max  )960.00 �  218.40 ; 0  = ( :60.741    .:ע.כ.שווי א

  .דתשובה   
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  . 6,800C �  2009של רו- בינואר  ְר<32ַמRְ?  .21שאלה מספר 

על חשבו- מרכיב  ( בכל חודש ממשכורתו5%מעבידו של רו- מפריש עבורו לקופת גמל לקיצבה 
לאותה , )תגמולי עובדלמרכיב  (5%בשיעור , רו- מפקיד ג9 הוא את חלקו. )תגמולי המעביד

  . לקיצבהקופת גמל

שיקבל רו�  ,)כשכיר(גמל ה הפרשתו לקופת 5ֶ2ְל )לפקודה' א45' לפי ס ( ממסיכויזמהו ה
   ?2009בתלוש ינואר 

 C   191  .א  

 C   119  .ב

 C   340  .ג

 C   167  .ד

  
  פתרו�  

�  .א45'  ס�דת מס הכנסה פקו  סעיפי� רלוונטיי

  C  =5% × 6,800 340  :הפרשת העובד לקופת גמל לקיצבה  הסבר הפתרו�

 min} תקרה C  = }6,800 ; 7,800 6,800  :2009הכנסתו המזכה של רו- בחודש ינואר 

  C  = }340 ;  )476  = 7% × 6,800 (  {min 340  :מגבלת עמית שכיר

  340 × %35 =  :119  הזיכוי

  .בתשובה   
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והוא , י די- ַעל Iִת2מ3ָתרעובד זר ששהייתו בישראל והעסקתו בישראל " (תושב חו9 זכאי"רו- הוא   .22שאלה מספר 
  ).  כהגדרת9 בתקנות ניכוי הוצאות שהיה" מרצה אורח"או " מומחה חוF"אינו 

א2ָתM בכל ָ.ָהה בישראל ְו, 2009מעבידו היחיד בכל שנת המס  ָעַבד ֵאֶצל, 28רווק ב- , רו-
  .השנה

   ?2009 בשנת  של רו�וכמה נקודות זיכוי יובאו בחשבו� בחישוב המס על הכנסת

 ז"נ  0  .א  

  ז"נ  2.25  .ב
 ז"נ  2.00  .ג

  ז"נ  1.50  .ד

  פתרו�    

�  )נקודות זיכוי לתושב חוF זכאי(מס הכנסה ְ?ָלֵלי    סעיפי� רלוונטיי

  :)נקודות זיכוי לתושב חוF זכאי(מס הכנסה ְ?ָלֵלי  פי ל  הסבר הפתרו�

  :בכללי9 אלה   .1"

  ;א לפקודה3 כהגדרתו בסעי= �" אזור"  

  :קיימו בו כל אלה יחיד תושב חוF שהת�" תושב חוF זכאי"  

  ; די-ַעל Iִישהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות )   1(  

כהגדרת9 בתקנות ניכוי הוצאות " מרצה אורח"או " מומחה חוF"הוא אינו   ) 2(  
  ;שהייה

, )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוF( תקנות מס הכנסה �" תקנות ניכוי הוצאות שהייה"
  .�1979ט"התשל

, לפקודה) 2(או ) 1(2לפי סעי7 , בחישוב המס על הכנסה של תושב חו9 זכאי  ) א(  . 2  
  . נקודות זיכוי2.25יובאו בחשבו� 

יובא בחשבו- בחישוב , שהה תושב חוF זכאי בישראל או באזור בחלק משנת המס  ) ב(  
 בסעי= קט- ָ?Dמ3רהחלק השני9 עשר מסכו9 נקודות הזיכוי , המס על הכנסתו

  ."כשהוא מוכפל במספר החודשי9 שבה9 שהה בארF בשנת המס, )א(

  .בתשובה   
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  . לאחר שהגיעה לגיל ַהIְִריָ.ה, 2009ופרשה ביוני , ה שנ20מש> אצל מעבידה ברינה עבדה   .23שאלה מספר 

ְגUִָלי9 3מפיטורי9 יק לה פיצויי מעבידה ֶהְחִליט ְלַהֲעִנ.  6,000C � ַהIְִריָ.ה ִלְפֵני שכרה האחרו-
5ְֶ.ל א2ָת- ְ.נ2ת , - האחרו משכרה80%רינה ַזָ?ִאית ְלַק5ֵל 90ַ ִקְצ5ָה בשיעור . 130%בשיעור 
  . ֲעב2ָדה

  .ְסַחת השילוב3נ הסברת9 לה את ְ?ָלֵלי, מעבידכחשבי שכר של ה

   ?וע בפטור על הפיצויי�לפגא� תבחר רינה ,  של הפיצויי�החייב במסמה יהיה החלק 

 C   101,600  .א  

 C   36,000  .ב

 C   65,600  .ג

  C   156,000  .ד

  פתרו�    

�  . 6,000C � משכורת אחרונה . גיל פרישה. 20 �שנות עבודה   סעיפי� רלוונטיי

  . ממשכורת אחרונה 5ְֶ.ל אות- שנות עבודה80% �קיצבה .  156,000C �ַמֲעָנק פרישה 

  .ס הכנסהלפקודת מ) ג(א9' ס  הסבר הפתרו�

  
 C =80% × 6,000    4,800  הקצבה )1(

 C =6,000 + 4,800   10,800  "הסכו9 הכולל" )2(

   C   7,520  :תקרת הקצבה המזכה  )3(

 C   3,280  ):3(פחות ) 2 (�" ההפרש" )4(

 C =20 × 3,280   65,600  :הקטנת הפטור על הפיצויי9 )5(

 C =20 × 130% × 6,000   156,000  :הפיצויי9 המוגדלי9 המשולמי9 לעובדת )6(

   :טור המוקט- על הפיצויי9הפ  )7(

54,400 C  =65,600 � 20 ×  )6,000 ; 10,980 תקרת מענק פטור עקב פרישה ( min  

)8( � 156,000 � 54,400 =  :101,600  ):7(פחות ) 6( במס הפיצויי� החייבי

   }min [ � 4,800 ) 4,800 ;  תקרת הקצבה המזכה  7,520(  × C  ] =35% 3,120הקצבה החייבת   )  9({ 

  .תשובה א  
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  : מעבידי39רו- עבד אצל   .24שאלה מספר 

  ֶהֵ\= ִמְ.ָרה  8ֲחרRָ -2ָכר  ֲעב2ָדה ְ<ק3ַפת  
  מלאה   C 6,000   שני69  'מעביד א
  מלאה   C 10,000   שני69  'מעביד ב
  מלאה   C 20,000   שני89  'מעביד ג

 ".רצ= זכויות פיצויי9"ביקש הוא ', אצל מעביד בד 2ַלֲעבמייד ועבר '  ממעביד אIַָר. רו- ַ?ֲאֶ.ר
  .'למעביד ג' ממעביד בד 2ַלֲעב ְ?ֶ.ָעַברכ> היה ג9 

 כספיכל ְ> את 2ִלְמ.רו-  ְמַבֵ\., 2009בחודש מרF ) 'מעביד ג(ו האחרו- מעבידמ ע9 פיטוריו
  ).?2ֵלל רווחיC )9 296,000 �הפיצויי9 שהצטברו משלושת מעבידיו בקופת הגמל 

  ]שלושת המעבידי9 הפרישו לאותה קופת גמל , למע- הסר ספק: הערה[ 

, ְמַר5ִי למספר שנות מס ס ָקִדיָמה2ִלְפררו- ְמַבֵ\. , במס של הפיצויי9את החלק החייב 
  . בתקופת עבודתוִהְתַחJֵבב

   ?ישוב מסֶרְ> ח/ְלצ, ְ-ִריָסהלכל שנה משנות הְ-ִריָסה  הְסכ)�יהיה ה מ

 C   18,693  .א  

  C   12,733  .ב
 C   22,432  .ג

 C   15,280  .ד

  
  פתרו�    

�  .)א7(9סעי= , )ג(8'  ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

, לפיכ> .המעבידי9 5ֵי- במעבר ,לפקודה) 4)(א)(א7(9לפי סעי= ,  בחר ברצ= זכויות פיצויי9רו-  הסבר הפתרו�
אצל ) נות עבודה ש20(י9 כתקופת עבודה אחת שלושת המעבידיראו את תקופות עבודתו אצל 

 פרישותיו 5ְֶ.לויראו את הסכומי9 העומדי9 לרשותו של העובד , )'גמעביד (המעביד האחרו- 
  . של המעביד האחרו-ַהIְִריָ.הכחלק ממענק , ) 296,000C( הרווחי9 ?2ֵלל, אלו

  :רו-של Iָט3ר  ַמֲעָנק

219,600 C  = }296,000 ; 20  תקרה 10,980; משכורת אחרונה 20,000(  × בודהע' ש ( min {  min 

  הצטברות הפיצויי9 296,000 �טורפ 219,600 =  :76,400  : מענקהחלק החייב במס של ה

  .לפקודה) ג(8' לפי ס, את החלק החייב במס של המענקרו- ְמַבֵ\. ִלְפר2ס ָקִדיָמה 

תינת- , ת עבודה שבשלה- שול9 המענקכל ארבע שנועל , לפי הכללי9 שקבעה רשות המיסי9
  . לתקופה העולה על שש שנות מסָ?Dמ3רולא תאושר פריסה , שנת פריסה אחת

  20  :שנות עבודה שבשלה- שול9 המענק

  min ) עבודה' ש 20 / 4 ;  מקסימו9 6= (   שנות מס  5  :שנות הפריסה

  76,400 / 5=     :15,280  :סכו9 הIְִריָסה לכל שנה משנות הIְִריָסה

  .דתשובה   
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  . אצל מעבידוIְֶנְסי2ִניהסדר לרו- זכאי ,  מעבידו ֶהָחָד.ְלֵבי-לפי ֶהְסֵ?9 העבודה בינו   .25שאלה מספר 

"). ביטוח מנהלי9" (" ביטוחקIַ3ת" בIְֶנְסי2ִני לערו> לעובדיו הסדר  נ2ֵהגמעבידו ֶהָחָד. של רו-
IְֶנִסNָה  ֶקֶר-" ("ֶקֶר- ֲחָדָ.ה ַמִ\יָפה "ִמ[3גבקופה ייער> עבורו  Iְֶנְסי2ִניההסדר הש . ְמַבֵ\רו-

  ").ַמִ\יָפה

; החוקי9 והתקנות,  פקודת מס הכנסהַעל Iִי ההסדרי9 שלעיל ֶאְפָ.ִרNִי9 ְ.ֵני, למע- הסר ספק [
פו^ של העובד ר3יֵצעל , ת או בַתָ\נ2ֵני ההסדרי9בתקנו,  בחוקַהְג5ָָלה כל ֵאי-ו ,מטרהאותה לי9 מיועד

  .]  כספי9 בכל אחד מה9ַהְפָקַדתאו על , לכל אחד מה9

  :ַה2ִָאי�י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� /בחר

Iַת 3קבאיזו מעביד להחליט הזכותו של  . לבקשתו של רו-א חייב ְלֵהָענ/תלהמעביד   .א  
 . עובדיוֲעב3ר ְנְסי2ִני0ֶIֶֶמל ייער> ההסדר ה

 ייער> Iְֶנְסי2ִני שההסדר הלַהתנות הוא רשאי א>,  לבקשתו של רו-על המעביד ְלֵהָענ/ת  .ב
 . מתו> רשימה ְמס3ֶיֶמת של קופותרו-קIָ3ה שיבחר ב

 ".הודעה לעובד"ש9 הקופה בִנְרַ.9  א�,  לבקשתו של רו-א חייב ְלֵהָענ/תלהמעביד   .ג

 .רו- לבקשתו של  ְלֵהָענ/תהמעביד על ,אלהבנסיבות שתוארו בש  .ד

  
  פתרו�    

�  .22' ס, 20'  ס�  )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי9 פיננסיי9   סעיפי� רלוונטיי

עובד הזכאי להצטר= כעמית  "� )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי9 פיננסיי9 ל) א(20' לפי ס  הסבר הפתרו�
או , ) הדי- או ההסכ�9 ֶזהבסעי= (ְלַר25ת ֶהְסֵ?9 ִקי35ִצי , 9לפי כל די- או ֶהְסֵ?, לקופת גמל
כל קופת גמל המיועדת , בכל עת, ר/ִלְבח ַרJַאי, ָ?Dמ3ר עמית בקופת גמל ִלְהי2תלהמשי> ו

 הפקדת תשלומיו ותשלומי ְלצ2ֶרְ> לפי הדי- או ההסכ9 ִנְק5ְָעהלמטרה של קופת הגמל ש
5ָל2ת על צירו= עמיתי9 שנקבעו בתקנו- קופת הגמל ולַהְג5ָל2ת על הפקדת בכפו= לַהְג, מעבידו

 5ְַעד לא יתנה את תשלו9 הכספי9 לקופת הגמל ָ?Dמ3רומעבידו של עובד , 22כספי9 לפי סעי= 
עובדו בכ> שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתו> רשימה מסוימת של 

  ".והכל א= א9 נקבע אחרת בדי- או בהסכ9, קופות

,  פקודת מס הכנסהַעל Iִיֶאְפָ.ִרNִי9 י9 שלעיל Iְֶנְסי2ִנישני ההסדרי9 ה, לפי נתוני השאלה
, )הפקדת תשלומי העובד ותשלומי המעביד ְלצ2ֶרְ> (מיועדי9 לאותה מטרה; החוקי9 והתקנות

, בתקנות או בַתָ\נ2ֵני ההסדרי9, )ֶזה לחוק 22ְלַר25ת ַהְג5ָל2ת מכח סעי=  ( כל ַהְג5ָָלה בחוקֵאי-ו
  .או על הפקדת כספי9 בכל אחד מה9, על צירופו של העובד לכל אחד מה9

  .רו� ְלֵהָענ/ת לבקשתו של המעבידעל , לפיכ>

  .תשובה ד  
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  דיני עבודה
  
  

 ִנְק5ַעשלא , 1949 דצמבר תיליד, עובדתאשה  של "ַהIְִריָ.הגיל "מהו , לפי חוק גיל פרישה  .26שאלה מספר 
א9 לא נקבע אחרת  (ֶזהשבחוק " ַהIְִריָ.הגיל " גיל פרישה הגבוה מ, שהוא ֶהְסֵ?9כלב, ָהְלַג5ֶי

  ?)בחוק אחר

 .62גיל   .א  

 .67גיל   .ב

 .64גיל   .ג

  .70גיל   .ד

  פתרו�  

�  'פרק ד, 12' ס, )ג(10' ס, 6' ס, 3'  ס�חוק גיל פרישה   סעיפי� רלוונטיי

 גילו 5ְֶ.ל ֵמֲעב2ָדת2הגיל שבהגיעו אליו זכאי אד9 לפרוש " , לחוק גיל פרישה3לפי סעי=   הסבר הפתרו�
 ֵמֲעב2ָדת2 פרישתו 5ְֶ.ל 0ְִמָלה , ֶהְסֵ?9 די- אוַעל Iִיבהתקיי9 התנאי9 הקבועי9 לכ> , ולקבל
  .")ַהIְִריָ.ה גיל �  ֶזהבחוק  ( לאישה62גיל  �'  פרק דה2ָרא2תובכפו= ל,  לגבר67הוא גיל , ָ?Dמ3ר

 המעבר ה2ָרא2ת, 1950 ולפני חודש ינואר 1947 שהעובדת נולדה אחרי חודש אפריל ֵמ8ַחר
  .אינ- משנות דבר, לאותו חוק'  פרק דה2ָרא2ת ו6שבסעי= 

, אישה שנקבע לגביה, �9ו) 3(�ו) 2(6, 3 סעיפי9 ה2ָרא2תעל א= ",  לחוק האמור12לפי סעי= 
 הקבוע לגביה ַהIְִריָ.הגיל פרישה הגבוה מגיל , ֶזה יו9 תחילתו של חוק ִלְפֵניבהסכ9 שנכרת 
 0ְִמָלה ולקבל ֵמֲעב2ָדָתM לפרוש  זכאותהְלִעְנַי-,  לגביהַהIְִריָ.היהיה גיל , ֶזהלפי הוראת חוק 

 במקרה שתואר בשאלה לא נקבע  ."ָ?Dמ3ר הגיל שנקבע בהסכ9 � 5ְִלַבד ֶזהולעני- , ממעבידה
 הקבוע לגביה לפי הוראת ַהIְִריָ.הגיל פרישה הגבוה מגיל ,  שהוא ֶהְסֵ?9בכל, לגבי העובדת

  .ֶזהחוק 

, לחוק) ג(10 שלפי סעי= ֵמ8ַחרהוספה " חוק אחרא9 לא נקבע אחרת ב "�ההערה שבסוגריי9 
  ". נקבע אחרת בחוק אחרֶאָ:א ִא9 ֵ?- יחולו ֶזה חוק ה2ָרא2ת"

  .אתשובה   
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.  ֶ.ָ:Mָער2ִלְפֵני יו9 הלידה ַהLְ. שחופשת הלידה ֶ.ָ:M תתחיל ר2ָצה, עובדת בהריו-, רינה  .27שאלה מספר 
  . יו9 הלידהַהDJְר 8ֲחֵרי יהיה ִלְפֵני יו9 הלידה וִמLֶָ̀ה ֶחֶלק, 2ַמרְ?ל

  :י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�/בחר

 ִלְפֵני יו9  יכולי9 ִלְהי2ת,ִ?ְרצ2- העובדת,  או פחות מזה חופשת הלידהִמ<2ְ> ָ.ב3ע2ת  7  .א  
.Lְר אוָער 2הלידה ַהDJְחרי יו9 הלידהַה. 

 ִלְפֵני יו9  יכולי9 ִלְהי2ת,ִ?ְרצ2- העובדת,  או פחות מזה חופשת הלידהִמ<2ְ> ָ.ב3ע2ת  6  .ב
.Lְר אחרי יו9 הלידהוָער 2הלידה ַהDJְַה. 

 ִלְפֵני יו9  יכולי9 ִלְהי2ת,ִ?ְרצ2- העובדת,  או פחות מזה חופשת הלידהִמ<2ְ> ָ.ב3ע2ת  3  .ג
 .ַהDJְר אחרי יו9 הלידהוָער Lְ2.הלידה ַה

 ִלְפֵני יו9  יכולי9 ִלְהי2ת,ִ?ְרצ2- העובדת,  או פחות מזה חופשת הלידהִמ<2ְ> ָ.ב3ע2ת  2  .ד
.Lְר אחרי יו9 הלידהוָער 2הלידה ַהDJְַה. 

  
  פתרו�  

�  ).ב(6'  ס�חוק עבודת נשי9   סעיפי� רלוונטיי

מה9 שבעה , חופשת הלידה היא ארבעה עשר שבועות", לחוק עבודת נשי9) ב(6לפי סעי=   הסבר הפתרו�
  ."ָער והשאר אחרי יו9 הלידה2ִלְפֵני יו9 הלידה ַהLְ., ִ?ְרצ2- העובדת, שבועות או פחות מזה

  .אתשובה   
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, ימי עבודתו של רו-). 'ו�'ימי9 א(מי9  י6שבוע העבודה הוא ב- ,  בו מועסק רו-ִמיִניַמְרֵקטב  .28שאלה מספר 
בשבוע ֶזה עבד . ִלְפנ2ת 25ֶקר ונמשכו עד שעות הצהריי9 03:30 3 בשעהִהְתִחיל, בשבוע האחרו-

  .'ביו9 ו $/ֵלל, בכל אחד מימי השבוע) כהגדרת- בחוק שעות עבודה ומנוחה( שעות עבודה 8רו- 

   ?ֶזה בשבוע רו�עבד , ומנוחה שעות עבודה כהגדרת� בחוק, כמה שעות נוספות

 נ "ש  5  .א  

 נ"ש  0  .ב

 נ"ש  1  .ג

  נ"ש  6  .ד

  פתרו�  

�  צו ההרחבה בעניי- קיצור שעות העבודה השבועיות , חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפי� רלוונטיי

 שעות 8 יו9 עבודה לא יעלה על �  ימי9 בשבוע6לעובדי9 , לפי חוק שעות עבודה ומנוחה  הסבר הפתרו�
,  חג שהעובד אינו עובד בוִלְפֵני המנוחה השבועית וביו9 שִלְפֵנילה וביו9 שבעבודת לי. עבודה

תחו9 (" לא יעלה יו� עבודה על שבע שעות עבודה, נ2ַהג או  ֶהְסֵ?9ַעל Iִי 3ֵבי- חוק ַעל Iִי 5ֵי-
  ").יו9 עבודה

בעי9 שבוע עבודה לא יעלה על אר, לפי צו ההרחבה בעניי- קיצור שעות העבודה השבועיות
  "). תחו9 שבוע עבודה (" שעות עבודהושלוש

הזמ- שבו עומד העובד לרשות " �כהגדרת- בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"
חוF ...  הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואוירְלַר25ת, העבודה

ֶאָ:א ִא9 , "שעות עבודה " לחוק אינ-20 סעי= ַעל Iִיהפסקות ". 20 סעי= ַעל Iִימהפסקות 
נוכחותו של העובד במקו9 העבודה היא הכרח לתהלי> העבודה או להפעלת הציוד והשימוש 

 ייחשב זמ- ההפסקה ֶזהובמקרה , מעבידו להישאר במקו9 העבודה ַעל ְיֵדי והעובד נדרש, בו
  . כחלק משעות העבודה

, ְ?ל2ַמר. הצהריי9 ונמש> עד שעות 2ֶקרִלְפנ2ת 5 03:30 החל בכל יו9 בשעה רו-יו9 עבודתו של 
בכל ימי , לפיכ>. 06:00 3ֵבי- 22:00שעתיי9 וחצי מתו> יו9 עבודתו היו בתחו9 השעות שבי- 

עבודה ששתי " �   לפי חוק שעות עבודה ומנוחההפירושש, "עבודת לילה"השבוע עבד רו� ב
  ."06.00 3ֵבי- 22ה- בתחו9 השעות שבי- , לפחות, שעות ממנה

שעלתה , ה אחתשע מתוכ- שעות רגילות ו7.  בכל יו9 שעות עבודה8 רו-עבד  ֶזהבשבוע העבודה 
היא , )'ביו9 ו"  המנוחה השבועיתִלְפֵנייו9 ש"או " (עבודת לילה" שהוא על תחו9 יו9 עבודה

  .שעה נוספת

  . שעות נוספות�6 רגילות ו עבודה שעות42 רו-עבד , ֶזהבשבוע עבודה , בס> הכל

  .דובה תש  
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  .ְלִהְתaֵIַרהחליט רו- ,  חודשי עבודה10בתו9 . ואצל מעביד במשכורת עובד רו-  .29שאלה מספר 

על , לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות,  להתפטרותכמה ימי הודעה מוקדמת
     ?למעבידוָלֵתת רו� 

 כי יעבוד בתקופת מרו-מיוחדות שעקב קיומ- ֵאי- לדרוש  ְנִסי25תלא היו , למע- הסר ספק: הערה[
  ].ההודעה המוקדמת

 .ימי9 קלנדריי9  16  .א  

 .חודש ימי9  .ב

 .ימי9 קלנדריי9  10  .ג

   . להתפטרותהודעה מוקדמתבהוא אינו חייב , לפיכ>. 5ְִרִציפ3תרו- לא עבד שנה אחת   .ד

  פתרו�  

�  .10' ס, 5' ס, 3'  ס� רותחוק הודעה מוקדמת לפיטורי9 ולהתפט  סעיפי� רלוונטיי

עובד במשכורת זכאי להודעה " , לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי9 ולהתפטרות3' לפי ס  הסבר הפתרו�
  :כמפורט להל-, מוקדמת לפיטורי9

  ; כל חודש עבודה5ְֶ.ל של יו9 אחד � ששת חודשי עבודתו הראשוני9 5ְַמֲהַלְ>   )1(

 6 של � עד תו9 שנת עבודתו הראשונה לֲעב2ָדת2 השביעי  בחודשָהֵחל  התקופה 5ְַמֲהַלְ>   )2(
  "; כל חודש עבודה בתקופה האמורה5ְֶ.לבתוספת של יומיי9 וחצי , ימי9

על הודעה , בשינויי9 המחויבי9 לפי העני-,  יחולו�4 ו3 סעיפי9 ה2ָרא2ת", ֶזה לחוק 5' לפי ס
  ."מוקדמת להתפטרות

עליו לתת ,  חוק הודעה מוקדמת לפיטורי9 ולהתפטרותלפי, לפיכ>.  חודשי109ותק העובד 
   ).6 + 4 × 2.5( =     ימי� קלנדריי�16  שללהתפטרות  הודעה מוקדמת למעבידו

 לא יחולו 7 עד 2 סעיפי9 ה2ָרא2ת ,לחוק האמור) 1(10'  לפי סֶ.ֵ?-ההערה שבסוגריי9 הוספה 
מנו כי יעבוד בתקופת ההודעה  לדרוש מֵאי-בנסיבות מיוחדות שעקב קיומ- , על עובד"

   ...".ֶזההמוקדמת הקבועה בחוק 

  .אתשובה   
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� ה בפוטרעד ש, במשרה מלאה, בדיוק חודשי9 וארבעהשנה  י9ָגִד�5ֲחנ3ת5שכירה כ עבדה רינה  .30שאלה מספר 
  .2009 באוגוסט 30

, ספטמברבמשכורת חודש , ְלַבד5ִ לשל9 דמי הבראה פע9 אחת בשנה  נ2ֵהגרינהמעבידה של 
    . צו ההרחבה בדבר תשלו9 דמי הבראהה2ָרא2תלפי 

  . ֲעב2ָדָתM אצל מעבידה זהְ<ק3ַפת ֲעב3ר דמי הבראה  מעול9 קיבלה רינהלא ,עד פיטוריה

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"לפי צו ההרחבה הנ,  9340C מחיר יו9 הבראה הוא א
  ?2009 אוגוסט במשכורת חודש רינהל

 C   2,720  .א  

 C    2,040  .ב

 C    2,380  .ג

  C    1,700  .ד

  פתרו�  

�  .ההסכ9 הקיבוצי הכללי בדבר תשלו9 דמי הבראה וצו ההרחבה  סעיפי� רלוונטיי

א= לאחר ) דמי הבראה(עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה , לפי ההסכ9 הקיבוצי וצו ההרחבה  הסבר הפתרו�
,  תו9 תקופת עבודתוִלְפֵני לגבי תקופה של עד שנתיי9 שוזאת, סיומ9 של יחסי עובד ומעביד

  . עבודתו5ְַמֲהַלְ> אותה תקופה ֲעב3רא9 לא קיבל את קצובת ההבראה 

  . חלק משנת עבודה בה עבדֲעב3רשל קצובת הבראה  ַיֲחִסיעובד זכאי לחלק 

  . ֲעב2ָדָתM תקופת ֲעב3ר דמי הבראה רינהעד פיטוריה לא קיבלה  

  .ֲעב2ָדָתM כל תקופת 5ְֶ.ל לדמי הבראה רינה ָ?ִאיתַז, לפיכ>

 ארבעה חודשי9 בשנת 5ְֶ.ל.   ימי הבראה5 רינה לשל9 ל ֵי. הראשונהֲעב2ָדָתM שנת 5ְֶ.ל
Mימי הבראה 6 × חודשי9 4 / חודשי9 בשנה 12 = 2.      (  ימי הבראה2 לשל9 לה  ֵי. השניהֲעב2ָדָת(   

  .לכל יוC 9 340 ימי הבראה בער> של �7  לרינה תַזָ?ִאיבס> הכל 

  ) ליו9 הבראה ַ<ֲעִרי= 340 × ימי הבראה 7  (  . :2,380 קצובת הבראה בס> רינה לשל9 ל ֵי.,לפיכ>

  .גתשובה   
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 תחא מבוטיכשה, 2009 במאי �1 החדש במעסיקהאצל  לעבודה התקבלה, �25בת ה, רינה  .31שאלה מספר 
  . הקוד9מעסיקה שער> עבורה Iְֶנְסי2ִניבביטוח 

על רינה .  מקי= במשקIְֶנְסי2ִני לביטוח ַהְרָחָבה ַצובכהגדרתו  ִטיבי ֵמIְֶנְסי2ִני הסדר ֵאי-לרינה 
  . מבוטחת לפיוִלְהי2ת ַזָ?ִאיתורינה , ֶזה ַצו ה2ָרא2תומעסיקה חלות 

  :ַה2ִָאי�משפטי�  הִמ2ֵי�י את המשפט הנכו� ביותר /בחר

 6ִמ0ָד בתו�  ,ֶזהַהְרָחָבה  ַזָ?ִאית לביטוח הIְֶנְסי2ִני ולביצוע ההפרשות ַעל Iִי ַצו רינה  .א  
 .ֵמִטיבIְֶנְסי2ִני  שאי- לה ֶהְסUֵר מאחר, אצל המעסיק עבודה חודשי

 9ִמ0ָד בתו�  ,ֶזהה ַהְרָחָב ַזָ?ִאית לביטוח הIְֶנְסי2ִני ולביצוע ההפרשות ַעל Iִי ַצו רינה  .ב
� .אצל המעסיקעבודה  חודשי

.  ַלֲעב2ָדָתMָהֵחל מהיו� הראשו�  לביטוח הIְֶנְסי2ִנילביצוע ההפרשות ַזָ?ִאיתרינה   .ג
ליו9 תחילת ֲעב2ָדָתM אצל  תֶרְטר/(ְקִטיִבי,  חודשי עבודה3לאחר ההפרשות יבוצעו 

 .המעסיק

 3מתו� ָהֵחל  ,ַעל Iִי ַצו ַהְרָחָבה ֶזה, וח הIְֶנְסי2ִני לביטלביצוע ההפרשות ַזָ?ִאיתרינה   .ד
� .ֵמִטיב Iְֶנְסי2ִני ֶהְסUֵר שאי- לה מאחר, אצל המעסיקלֲעב2ָדָתM   חודשי

 
  

  פתרו�  

�   מקי= במשקIְֶנְסי2ִני לביטוח ַהְרָחָבה ַצו  סעיפי� רלוונטיי

עובד שיתקבל לעבודה כשהוא ",  מקי= במשקIְֶנְסי2ִניוח  לביטַהְרָחָבה ַצול) ה(6לפי סעי=   הסבר הפתרו�
. לֲעב2ָדת2מהיו9 הראשו- ָהֵחל יהיה זכאי לביצוע ההפרשות ,  כלשהוIְֶנְסי2ִנימבוטח בביטוח 

,  המועד המוקד9 מביניה�9 חודשי עבודה או בתו9 שנת המס 3ההפרשות יבוצעו לאחר 
אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה ליו9 תחילת עבודתו ת ֶרְטר82ְקִטיִבי

  ."האמורה

  .גתשובה   
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התגייס  שִלְפֵניסמו>  ,2009 ביוני התפטרוו אצל מעביד5ְִרִציפ3ת עבד שנה אחת  ,�19 ב- ה,רו-  .32שאלה מספר 
 התגייסותו 5ְֶ.ל, ])ההחזרה לעבוד( לחוק החיילי9 המשוחררי9 1ו בסעי= ַמְ.ָמע3תכ[לשירות סדיר 

  .ממעבידו פיצויי פיטורי9לקבל ביקש רו- ,  ע9 התפטרותו.זו

�   ?לקבל ממעבידו פיצויי פיטורי� רו�זכאי , 2/ת ֵאֶ&הי2ְִנִס, לפי חוק פיצויי פיטורי�, הא

 . שישה חודשי9 לפחותסדיר ששירת בשירות 5ְִלַבדו, כ-  .א  

 . ָדת2ֵמֲעב2 שהתפטר ולא פוטר ֵמ8ַחר, לא  .ב

 .שהתגייס והחל את שירותוולא לאחר ,  שהתגייסִלְפֵני שהתפטר סמו> ֵמ8ַחר, לא  .ג

ִסי25ת שתוארו. כ-  .ד ְ̀   .רו- זכאי לפיצויי פיטורי9, 5ַ

  פתרו�  

�  .)1)(ג(11'ס, )א(1'  ס�חוק פיצויי פיטורי9   סעיפי� רלוונטיי

 שהתקיי9 לגביו אחד ִלְפֵני שהתפטר סמו> עובד "� לחוק פיצויי פיטורי9 )ג(11' לפי ס  הסבר הפתרו�
 ֶזהרואי9 את ההתפטרות לעניי- חוק , ובשל אותו תנאי, מהתנאי9 המפורטי9 להל-

  :כפיטורי9

החזרה ( לחוק החיילי9 המשוחררי9 1ו בסעי= ַמְ.ָמע3תהוא התגייס לשירות סדיר כ )1(
  ";�1949ט"התש, )לעבודה

 לחוק 1ו בסעי= ַמְ.ָמע3תכ[ שהתגייס לשירות סדיר יִלְפֵנסמו> רו- התפטר  , לפי נתוני השאלה
 לראות את התפטרותו  ֵי.,לפיכ> . התגייסותו זו5ְֶ.ל, )]החזרה לעבודה(החיילי9 המשוחררי9 

  .של רו- כפיטורי9 לעניי- חוק פיצויי פיטורי9

 אחד או אצל מעביד... 5ְִרִציפ3תמי שעבד שנה אחת ", לחוק פיצויי פיטורי9) א(1' לפי ס
  ."זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורי9, במקו9 עבודה אחד ופוטר

,  לראות כפיטורי9 ֵי. שאת התפטרותוֵמ8ַחר, לפיכ>.  אצל מעבידו5ְִרִציפ3תרו- עבד שנה אחת 
  .רו- זכאי לקבל ממעבידו פיצויי פיטורי9

  .דתשובה   
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, )בהתא9 לכללי9 שקבע שר העבודה והרווחה( כמה ימי� בשנה של היעדרות �  ֵרֵלַוְנִטיחוק הלפי ה  .33שאלה מספר 
זכאי עובד , 2ַת ז)ג/או 5ֶ2ְל לידה של , 2ַת ז)ג/טיפולי� או בדיקות הקשורי� להריו� 5ֶ2ְל 

  ?ִלְזק/7 על חשבו� תקופת המחלה הצבורה שלו 

  ימי59עד   .א  

  ימי9 7עד   .ב

  ימי69עד   .ג

   ימי89ד ע  .ד

  פתרו�  

�  1 'ס �) היעדרות עקב הריו- ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה   סעיפי� רלוונטיי

עד עובד זכאי ִלְזק2= ", )היעדרות עקב הריו- ולידה של בת זוג(חוק דמי מחלה  ל1 עי=סלפי   הסבר הפתרו�
�ֶ.ל טיפולי9 5ְ,  לכללי9 שקבע שר העבודה והרווחהבהתא9,  בשנה של היעדרותשבעה ימי

על חשבו- תקופת המחלה , 5ַת ז3ג2או 5ְֶ.ל לידה של , 5ַת ז3ג2או בדיקות הקשורי9 להריו- 
  ".הצבורה שלו

  .תשובה ב  
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י Uְֵמ, לפי ֶהְסֵ?9 העבודה של רו-. �9/8/2009לעבוד אצל מעבידו ֶהָחָד. בירושלי9 בֵהֵחל רו-   .34שאלה מספר 
  .צו ההרחבה בדבר ִהְ.ַ<ְ<פ3ת המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ישולמו לו לפי ְנִסיע2ת

  . ימי עבודה 5ְפ2ַעל17 עבד רו- 2009בחודש אוגוסט 

באוטובוס הראשו- .  ֶהָחָד.לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקו9 עבודתו ִנְזָקקרו- 
כדי להגיע   תחנות עירוניות נוספותחמש � באוטובוס השניו, רושלי9 ליְמג3ָריו�הוא נוסע מעיר

  .העבודהלמקו9 

  . 396C �  ואת מקו9 עבודתו בירושלי9 ְמג3ָריו ֵאז2רמחיר כרטיס חופשי חודשי ה?2ֵלל את 

  .לכל כיוו- C 14.60 � לירושלי9 ְמג3ָריו� מחיר כרטיס נסיעה מעיר

  .לכל כיוו- C 5.90 �ושלי9 מחיר כרטיס נסיעה למקו9 העבודה ביר

 �ליו� :  22.70ל הוא " לצו ההרחבה הנ2' ַהFְַר2ִי לפי סשיעור החזר הוצאות הנסיעה א
   ?8/2009 שעל מעביד זה לשל� לרו� 2ְִגי� חודש המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

 C   697.00  .א  

 C   656.88  .ב

 C  385.90  .ג

  C  396.00  .ד

  פתרו�  

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

כל עובד הזקוק  "� ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה בצ3' לפי ס  הסבר הפתרו�
זכאי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו9 האמור , לתחבורה כדי להגיע למקו9 עבודתו

ממנה 5ְַעד כל יו9 עבודה 5ְפ2ַעל בו השתמש בתחבורה כדי בהוצאות נסיעה לעבודה ו, 2בסעי= 
  ".להגיע למקו9 עבודתו

זכאי , עובד הנזקק לנסיעה ביותר מאוטובוס אחד כדי להגיע למקו9 עבודתו",  בצו5' על פי ס
א9 הוא חייב לנסוע , להשתתפות מעבידו בהוצאות הנסיעה ג9 בעד הנסיעה הנוספת

האמור .  עירוניות נוספות לפחות כדי להגיע למקו9 עבודתושלוש תחנות, באוטובוס השני
  ". לעיל2בסעי= זה הינו בכפו= לאמור בסעי= 

ליוC  9 22.70 הוא עד 01/01/2009שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו9 ,  לצו ההרחבה2' לפי ס
  .עבודה

  . 385.90C �יבה את התוצאה ֵמִנ ימי עבודה �17 ב C 22.70הכפלת 

ונמו> ממחיר נסיעה יומי רגיל כשהוא , ) 396C(ממחיר כרטיס חופשי חודשי סכו9 ֶזה נמו> 
  . ימי עבודה�17מוכפל ב

  .תשובה ג  
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  .ֶהָחָד.כפקיד במשרדו של מעבידו , 2009 בנובמבר �1רו- החל לעבוד ב  .35שאלה מספר 

  22( מספר ימי העבודה לא נרש9גילה רו- ש, בתלוש השכר הראשו- שקיבל. רו- עובד במשכורת
  . שול9 השכרו שבעד,בחודש נובמברשבה9 עבד ) יו9

  :ַה2ִָאי�י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� /בחר

 בתלוש השכר את מספר ימי העבודה שעבד  ְלָפֵרט ח/ָבה ֵאי-,לפי חוק הגנת השכר  .א  
 .ו משפיע על משכורתוֶ.ֵ?- מספר הימי9 בחודש אינ, עובד במשכורת ַעל5ְ2פ

 5ְפ2ַעל בתלוש השכר את מספר ימי העבודה שעבד  ְלָפֵרט ֵי.,לפי חוק הגנת השכר  .ב
ולא בכל , מימי העבודה בחודש5ְֵחֶלק  5ְפ2ַעלהעובד עבד ִא� א> ורק , עובד במשכורת
 .ֶאְפָ.ִרNִי9ימי העבודה ה

את מספר ימי העבודה שעבד  בתלוש השכר  ְלָפֵרט ח/ָבה ֵאי-,לפי חוק הגנת השכר  .ג
 . כזו בהסכ9 החל על הצדדי9 ח2ָבהְ?ל3ָלה ֶאָ&א ִא� ֵ$�,  עובד במשכורת5ְפ2ַעל

מספר ימי העבודה שבה9 עבד  בתלוש השכר את  ְלָפֵרט ֵי.,לפי חוק הגנת השכר  .ד
 . בתקופה שבעדה שול9 השכר5ְפ2ַעלהעובד 

  
  פתרו�  

�  .התוספת, )ב(24'  ס�ר חוק הגנת השכ  סעיפי� רלוונטיי

פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר יכללו את הפרטי9 ", לחוק הגנת השכר) ב(24'  סלפי  הסבר הפתרו�
  ".המנויי9 בתוספת

מספר ימי העבודה שבה� עבד העובד "יש לפרט בתלוש השכר את , בתוספת) 3(4' לפי ס
  ".בפועל בתקופה שבעדה שול� השכר

  .דתשובה   
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ִנְק5ַַעת זכותה של רינה לדמי מחלה .  שני9 בדיוק3 ֶזה, רינה עובדת במשכורת אצל מעבידה  .36 מספר שאלה
Uְֵמי לרינה ֵאי- ולא היה ביטוח (את דמי המחלה ְמַ.ֵ:9 לה המעביד .  לפי חוק דמי מחלה

  ).ַמֲחָלה

,  ימי עבודה25ְלָפח2ת או , ִאי9 אצל המעבידבכל תקופת ֲעב2ָדָתM עבדה רינה חודשי עבודה ְמֵל
  . לא עבדה בכל ימי העבודה באותו חודש5ֶָה9בחודשי9 ש

  . ימי149 תקופה של 5ְַעדקיבלה רינה דמי מחלה ,  שנות ֲעב2ָדָת5ְ3Mַמֲהַלְ> 

  .ָ?ה3ֲארהיו9 יצאה רינה לחופשת מחלה 

  ?כַמ5ְָמע)תה בחוק דמי מחלה ,  של רינה לדמי מחלהַמְקִסיָמִליתמהי תקופת ַהDַָ$א)ת ה

 .  יו549  .א  

 .  יו409  .ב

 .  יו769  .ג

 .  יו229  .ד

  
  פתרו�  

�  4'  ס�דמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

  : לחוק דמי מחלה4' לפי ס  הסבר הפתרו�

 של יו9 וחצי לכל חודש 5ֶֶרתתקופת ַהXַָ?א3ת לדמי מחלה לא תעלה על תקופה ִמְצַט  )א(
בד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקו9 עבודה החל מהיו9 שבו עבודה מלא שהעו

בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה ,  יו�909חל עליו חוק ֶזה ולא יותר מ
 .ַעל Iִי חוק ֶזה

עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעביד או באותו מקו9 עבודה בכל ימי   )ב(
,  ימי עבודה כחודש עבודה מלא25, )א(= קט- ְלִעְנַי- סעי, יראו, העבודה שבאותו חודש

 .וחלק של חודש עבודה מלא יזכה את העובד בדמי מחלה יחסיי9

בכל תקופת ֲעב2ָדָתM עבדה חודשי עבודה ְמֵלִאי9 . צל מעבידה חודשי9 רצופי9 א36עבדה רינה 
דה באותו  ימי עבודה בחודשי9 ש5ֶָה9 לא עבדה בכל ימי העבו25או ְלָפח2ת , אצל המעביד

' ֵי. לראות את כל חודשי ֲעב2ָדָתM של רינה כחודשי עבודה ְמֵלִאי9 לעניי- ס,  ְ?ל2ַמר.חודש
  ).א(4

  . ימי149קיבלה רינה דמי מחלה 5ְַעד תקופה של ,  שנות ֲעב2ָדָת5ְ3Mַמֲהַלְ> 

  

פי ה2ָרא2ת � התקופה שבה קיי9 לגבי עובד ביטוח דמי מחלה על: "לחוק דמי מחלה) ג(4' לפי ס
אול9 ,  לא תובא בחשבו- ְלִעְנַי- חישוב תקופת ַהXַָ?א3ת המקסימלית לדמי מחלה�9 ו8סעיפי9 

תעמוד לו לגבי כל תקופת , תקופת זכאותו לדמי מחלה של עובד שנעשה לגביו ביטוח ָ?Dמ3ר
או  ָ<ָנהַהְמְלַמֵעט תקופת , מחלה שבעדה ֵאי- הוא זכאי לתשלו9 בהתא9 לתנאי הביטוח

. לרינה ֵאי- ולא היה ביטוח דמי מחלה ."לדמי מחלה המתחייבת מתנאי הביטוח 8ְכָ.ָרה
  . חלות עליהלאה2ָרא2ת סעי= קט- ֶזה , לפיכ>

  

  :כַמְ.ָמע3תה בחוק דמי מחלה, תקופת ַהXַָ?א3ת הַמְקִסיָמִלית לדמי מחלה של רינה, לפיכ>

40�  ) חודשי עבודה ְמֵלִאי9 36 × ימי9 בחודש 1.5 ( � 14 =  יו

  .תשובה ב  
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 היא שנת 2009שנת . 5ְִלַבד נקבעות לפי חוק חופשה שנתית רו-של זכויות החופשה השנתית   .37שאלה מספר 
  . אצל מעבידורו-של השישית עבודתו 

 ימי 216רו- עבד בשנה זו , לַע5ְ2פ.  רו- ומעבידו היה קיי9 בכל שנת העבודה5ֵי-הקשר המשפטי 
  .5ְִלַבד עבודה

  ?לפי חוק חופשה שנתית , 2009 שנת 2ְַעד רו�מהו אור> החופשה השנתית לה זכאי 

 9וי  18  .א  

 9וי  19  .ב

 9וי  16  .ג

  9וי  14  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

 כלה קיי9 ב העובד והמעביד הי5ֵי-הקשר המשפטי .   באותו מקו9 עבודה�6עובד בשנתו ה
  . ימי9 באותה שנה216העובד עבד .    שנת העבודה

�   לחוק חופשה שנתית3' ס  סעיפי� רלוונטיי

  . יו189 � השישית שנת העבודה 5ְַעדאור> החופשה , לחוק חופשה שנתית) 3)(א(3' לפי ס  הסבר הפתרו�

, כל שנת העבודה המעביד קיי9 3ֵבי-היה הקשר המשפטי שבי- העובד , לחוק) 1()ב(3' לפי ס
  .)א(3 בסעי= קט- ָ?Dמ3ר יהיו מספר ימי החופשה � ימי9 200לפחות  והעובד עבד באותה שנה

  ..." ימי2009עבד באותה שנה לפחות "הוא , ְ?ל2ַמר,  ימי עבודה216רו- עבד בשנת העבודה 

�ו י18 � לפי חוק חופשה שנתית , רו-אור> החופשה השנתית לה זכאי , לפיכ> .  

  .אתשובה   
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  .38שאלה מספר 

  

עד . קלי-'הציפורניי9 של ז ָסל2-ב �1/3/2009התחילה לעבוד ב, 25/2/1991ילידת , רינה
  .על תנאי העסקתה" הודעה לעובד" לא קיבלה ממעבידתה 9/4/2009

  :י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�/בחר

 מהיו9 שהתחילה משבעה ימי�לא יאוחר , יבת למסור לרינההמעבידה היתה חי  .א  
 .על תנאי העסקתה" לעובדהודעה " ,לעבוד אצלה

 מהיו9 עבודהימי משלושי� לא יאוחר , המעבידה היתה חייבת למסור לרינה  .ב
 .על תנאי העסקתה" הודעה לעובד", שהתחילה לעבוד אצלה

 . מעסיק פרטי עללא חלות)" תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד "הוראות   .ג

מהיו9 שהתחילה  ימי� משלושי�לא יאוחר , המעבידה היתה חייבת למסור לרינה  .ד
 . על תנאי העסקתה"הודעה לעובד", לעבוד אצלה

  
  פתרו�  

�  ).פירושי9) (א(1'  ס� חוק עבודת הנוער.  1'  ס�  )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד   סעיפי� רלוונטיי

  :בודת הנוערלחוק ע) א(1' לפי ס  הסבר הפתרו�

  � בחוק זה  "

  ; שנה16 מי שעדיי- לא מלאו לו �פירושו " ילד"  

  ; שנה18 א> עדיי- לא מלאו לו 16 מי שמלאו לו �פירושו " צעיר"  

    "; ילד או צעיר�פירושו " נער"  

רינה , לפיכ>. לפני שהתחילה את עבודתה אצל מעבידתה, 2009 שנה בפברואר 18לרינה מלאו 
  .עותו בחוק עבודת הנוערכמשמ" נער "אינה

  

לא יאוחר משלושי9 , מעביד ימסור לעובד .1 "�) תנאי עבודה( לחוק הודעה לעובד 1לפי סעי= 
, וא9 היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, ימי9 מהיו9 שהעובד התחיל לעבוד אצלו

ת תנאי הודעה בכתב שבה יפרט א,  לא יאוחר משבעה ימי�9)  נער�להל-  (�1953ג"התשי
  ".) ההודעה� בחוק זה (העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה 

  

לא יאוחר משלושי� ימי� מהיו� שהתחילה לעבוד , המעבידה היתה חייבת למסור לרינה
  .על תנאי העסקתה" הודעה לעובד", אצלה

  .תשובה ד  
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בחוזה עבודה או בהסכ9  מ3ל ה2ָרDה, בַצו ַהְרָחָבה הה2ָרDהמשפטי9 ַה5ִָאי9 מתייחסי9 ל  .39שאלה מספר 
  . תנאי9 טובי9 יותר לעובדקיבוצי המעניקה

  :ַה2ִָאי� המשפטי� ִמ2ֵי�י את המשפט הנכו� ביותר /בחר

בחוזה עבודה או  ה2ָרDה ַעל Iִימזכותו של עובד ִלְגר2ַע  לא יכולות ַהְרָחָבה ַצו בה2ָרא2ת  .א  
 .מעניקה תנאי9 טובי9 יותרבהסכ9 קיבוצי ה

בחוזה עבודה או  ה2ָרDה ַעל Iִי מזכותו של עובד ִלְגר2ַע לא יכולות ַהְרָחָבהבַצו  ה2ָרא2ת  .ב
 המעביד חת9 על צו ֶאָ&א ִא� ֵ$�, בהסכ9 קיבוצי המעניקה תנאי9 טובי9 יותר

 .ההרחבה

בחוזה עבודה או  ה2ָרDה ל Iִיַע ִלְגר2ַע מזכותו של עובד יכולותַהְרָחָבה בַצו  ה2ָרא2ת  .ג
 . כחוקָ?מ2ה3ו ַהְרָחָבה ַצשֵמ(ַחר , בהסכ9 קיבוצי המעניקה תנאי9 טובי9 יותר

בחוזה עבודה או  ה2ָרDה ַעל Iִי ִלְגר2ַע מזכותו של עובד יכולותַהְרָחָבה בַצו  ה2ָרא2ת  .ד
א לאחר שנחת9 ו ההרחבה הוצ ַצא�, בהסכ9 קיבוצי המעניקה תנאי9 טובי9 יותר

 .חוזה העבודה או ההסכ9 הקיבוצי המעניקי9 תנאי9 טובי9 יותר
  

  פתרו�  

�  .30'  ס� חוק הסכמי9 קיבוציי9  סעיפי� רלוונטיי

  :הסכמי9 קיבוציי9 לחוק 30לפי סעי=   הסבר הפתרו�

יהיו הוראות ההסכ9 הקיבוצי שהורחבו בצו חלות על כל העובדי9 , נית- צו הרחבה  )א(
ויראו אות- כחלק מחוזה עבודה שבי- אות9 , שעליה9 חל הצו, די9ועל כל המעבי

 . אות9 מעבידי9ְלֵבי-עובדי9 

גורעות מזכותו של עובד על פי הוראה בחוזה עבודה או ) א(אי� הוראות סעי7 קט�   )ב(
  .בהסכ� קיבוצי המעניקה תנאי� טובי� יותר

  .אתשובה   
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  : רו- Rָָכר ְ?ִדְלַהָ:-ְמַק5ֵל, ְרִגיָלה ֲעב2ָדה  ְ.ַעת?ל5ְַעד   .40שאלה מספר 

   C   30  �  "ְלָ.ָעה ַ<ֲעִרי= ְיס2ד" .1

 C  1  �  " ְלָ.ָעהֶקר2י <2ֶסֶפת" .2

 C   5  �  "ִמְ.ָמר2ת ְלָ.ָעה ע2ֵבד <2ֶסֶפת" .3

 C   4  �  "5ְַת`3ִרי9 ְלָ.ָעה ע2ֵבד <2ֶסֶפת" .4

 שעות Kְמ)ללחישוב  2ִָסיס ַה5Fֵ5ַFְ, של רו�" Eָָכר ָרִגיל"מהו  ,חוק שעות עבודה ומנוחהפי ל
  ?נוספות וגמול עבודה בשעות המנוחה השבועית 

 . לשעה 31C  .א  

 .לשעה C 30  .ב

 .לשעה C 35  .ג

 .לשעה C 40  .ד

  
  פתרו�  

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

כולל כל " שכר רגיל "�17 ו16 ְלִעְנַי� ַהLְִעיִפי� "�ק שעות עבודה ומנוחה  לחו18' לפי ס  הסבר הפתרו�
  ." לעובדוְמ5ֵַ&�ַה1/ָספ/ת שמעביד 

<2ֶסֶפת ְלָ.ָעה ", "<2ֶסֶפת י2ֶקר ְלָ.ָעה", "ַ<ֲעִרי= ְיס2ד ְלָ.ָעה": שהוזכרו לעילַהVָָכר  ְרִכיֵביכל 
שעת עבודה  ֵעֶרְ>לחישוב ְיס2ד מהווי9 , "ת ְלָ.ָעה ע2ֵבד 5ְַת`3ִרי9<2ֶסֶפ"ו  "ע2ֵבד ִמְ.ָמר2ת
  .רגילה של רו-

כל שעת עבודה בעד לרו-  ַהLְִ.ַ<ֵ:9השכר את  ְמַבaֵא,  40C �ל "של כל הרכיבי9 הנְסכ3ָמ9 
  . לשעות הנוספותהשקדמרגילה 

  .ְל5ָָעה : 40של רו� הוא " Eָָכר ָרִגיל", ה לחוק שעות עבודה ומנוח�17 ו16 ַהLְִעיִפי�ְלִעְנַי� 

  .דתשובה   
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  ביטוח לאומי
  
  
  
 

  . �29/10/2009ופוטרה ב,  אצל מעבידה היחיד5ְִרִציפ3ת שני9 5רינה עבדה   .41שאלה מספר 

  : ֶ.ְ:ַהָ:-הסכומי9 ה3ְרַ?ב מינה של ר10/2009תלוש 

  C    12,000 �  ָרִגיל Rָָכר. 1

  C  54,900 �  לפקודה) א7(9'  סְלִפי ממס Iָט3ר ַמֲעָנק �פיצויי פיטורי9 . 2

  C  5,100 �   חייב במס הכנסהַמֲעָנק �פיצויי פיטורי9 . 3

  ? החייב בדמי ביטוח לאומי 10/2009מהו שכרה של רינה בחודש 

 C  12,425  .א  

 C    17,000  .ב

 C    12,000  .ג

  C    17,100  .ד

  פתרו�  

 Iָט3ר,  פיצויי פיטורי9 שמקבל עובד עקב פרישתוַמֲעָנק, פי הוראות המוסד לביטוח לאומיל  הסבר הפתרו�
  .מדמי ביטוח

    :12,000:     שכרה של רינה החייב בדמי ביטוח, לפיכ>

  .תשובה ג  
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 ֵאיז/ ֵאיֶנNָה ֶנֱחֶשֶבת Kְִמָלה,  המוסד לביטוח לאומית ַעל ְיֵדימוַה1ַ5ְFְִל, 2ָא/ת ַהKְִמָלא/ת ַהִמ2ֵי�  .42שאלה מספר 
  ?) Eָָכרת ַמְחִליַפ Kְִמָלה (ַיֲחִסית

 .דמי פגיעה  .א  

 .דמי אבטלה  .ב

 .קצבת נכות כללית  .ג

 .תגמולי מילואי9  .ד

  
  פתרו�  

 לשכרו של י=ַ<ְחִל 0ְִמָלא2ת ֲאֶ.ר ְמַ.Lְ.2תדמי אבטלה ותגמולי מילואי9 ה- , דמי פגיעה  הסבר הפתרו�
  .של המבוטחלשכרו  ביחסַנֲעRָה חישוב-  . י9ַזִ?Lְהמבוטח במקרי9 ַה

 שכרומחושבת לפי ֵאיֶנָ̀ה היא .  לשכרו של המבוטחַ<ְחִלי= ְמַ.Lֶֶ.תקצבת נכות כללית לא 
  .ב"באחוזי הנכות וכיו, אלא תלויה בסוג הנכות,  הנכותֶטֶר9

  .תשובה ג  
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החייב , שכרה של רינה. ִמRְָרה 5ֲַחִצי, 9 5ְִרִציפ3ת שני10 אצל מעבידה היחיד ֶזה עובדתרינה   .43שאלה מספר 
  .בחודש C 5,100 �קבוע , בדמי ביטוח

, ֵהָרי2- ֶרְ> ְ.ִמיַרת2ְלצ, כי ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתהמומחה  נשי9 א קיבלה אישור מרופרינה
  .ופי9 רצ9מי י30למש> 

מעדיפה ורינה לא ,  תשלו9 בעד תקופת שמירת ההריו- מגו= אחררינהלא משול9 ל, למע- הסר ספק: הערה[ 
   ].נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורת9 מהמעסיק שלהל, וותר על הגמלהל

  ?מהו סכו� הגמלה לשמירת הריו� שזכאית רינה לקבל מהמוסד לביטוח לאומי 

 C   5,100  .א  

 C    3,964  .ב

 C    3,889  .ג

  C    7,928  .ד

  פתרו�  

�  .גמלה לשמירת הריו-: 'סימ- ה, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  : ליו9 יהיה בסכו9 הנמו> מבי- שני הסכומי9 האלה לשמירת הריו-שיעור הקצבה  הסבר הפתרו�

  . 9 לכל יו�30 מחולק ב) 7,778C (לחישוב קצבאות לחודש 1סכו9 בסיסי . 1

ברבע השנה שקד9 להפסקת העבודה עקב שמירת ) החייב בדמי ביטוח(שכרה של האישה . 2
  .�90מחולק ב, ההיריו-

  :סכו9 הגמלה לשמירת הריו- שזכאית רינה לקבל, לפיכ>

 Min ] התקרה 7,778  /30 ;) ב "שכר חייב בד 5,100 × 3 / 90[ (  × ימי שמירת הריו- 30=   :5,100

  .תשובה א  
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  :ְ?ִדְלַהָ:- ָקב3ַעהחודשי  שכרו . מקומות עבודה�3 ב כשכיר עובד,�45ב- ה, רו-  .44שאלה מספר 

  C    3,000  �  מעסיק עיקרי 

  C   1,400  �  ִמְ.ִנימעסיק 

  C   1,000  �  ִמְ.ִנימעסיק 

  .למעבידיו אישור על תאו9 דמי ביטוחִהKִי5  לֹא רו-

החודשי משכרו  ֶ$ה)ְינר שא )דמי ביטוח בריאותדמי ביטוח לאומי ו (סכו� דמי הביטוחו מה
  ?  מעבידיוכל ַעל ְיֵדי 2009 בנובמבר רו�של 

 C  393  .א  

 C   189  .ב

 C  244  .ג

  C    246  .ד

  פתרו�  

  .משכרו של העובד מנכי9 את חלקו של העובד  הסבר הפתרו�

  .למעבידיו אישור על תיאו9 דמי ביטוחלֹא ִה0ִי.  רו-

מעבידיו נמו> מההכנסה המרבית לתשלו9 דמי מ  אחדל אצל כהשכר החייב בדמי ביטוח
  ) .C 76,830(ביטוח 

  :מעסיק עיקרי

  . 4,757C  ):לעניי- דמי ביטוח בשיעור המופחת( השכר הממוצע 60%

  C   =3.5% × 3,000   105  :מעסיק עיקרידמי ביטוח שינכה 

  C   =12% × 1,400   168  :1 ִמְ.ִנימעסיק דמי ביטוח שינכה 

  C    =%12 × ,0001   120  :2 ִמְ.ִנימעסיק נכה דמי ביטוח שי

  105+  168 + 120 =   :  393  :200911/� שינוכו בדמי ביטוחכ "סה

  .אתשובה   
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  . בחודש 4,800C � משכורתו קבועה .  שני69 ֶזהאצל מעבידו היחיד  עובד כשכיר רו-  .45שאלה מספר 

 מיוחדשנתי  25נ3ס, ה הקבועהו הרגילתרושכ מלע 5ְנ2ָס= ,-רו קיבל 09/2009חודש תלוש שכר ב
  . 1,200Cבס> של 

   ?2009 ספטמבר חודש 2ְִגי�לאומי  חישוב דמי ביטוח ְלצ/ֶרְ> רו�תו של מהי הכנס

 C   4,933  .א  

 C    6,000  .ב

 C    4,900  .ג

  C     4,800  .ד

  פתרו�  

�  )לו9 דמי ביטוחתשלו9 ופטור מתש(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

" תשלו9 נוס=", )תשלו9 ופטור מתשלו9 דמי ביטוח( לתקנות הביטוח הלאומי 1לפי תקנה   הסבר הפתרו�
 תשלומי9 שניתנו כבונוס או ְלַר25ת,  לשכר החודשי הרגיל5ְנ2ָס=שכר הנית- לעובד " הוא

  ". הפרשי9ְלַמֵעטכמענק השתתפות ברווחי המעביד ו

  ".תשלו9 נוס="נחשב הבונוס השנתי המיוחד , תלפי התקנו, ְ?ל2ַמר

  : אלהה2ָרא2ת, לעניי- תשלו9 דמי ביטוח, על תשלו9 נוס= יחולו, לתקנות) 1(5לפי תקנה 

  התשלו9 הנוס=מהשכר החודשי הרגיל של עובד או יותר 25% "תשלו9 נוס=" של א9 שיעורו"
שכר החודש שבו שול9 והסכו9 המתקבל מהחלוקה האמורה יצור= ל, יחולק לשני9 עשר

  ..."ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשי9 שקדמו לו

,  מהשכר החודשי25%הוא , לפי התקנות" תשלו9 נוס=", שיעורו של הבונוס השנתי המיוחד
  .  שני69 עבד אצל מעבידו רו-ו

והסכו9 שהתקבל מהחלוקה , �12יחולק ב C 1,200הבונוס בס> , לתקנות) 1(5' לפי תק
חודשי ולשכר כל אחד מאחד עשר )  4,800C (09/2009 חודש יצור= לשכר, C 100 �האמורה 

  .העבודה הקודמי9

  . :900,4 תהיה 2009 חודש מאי 5ְִגי- חישוב דמי ביטוח לאומי ְלצ2ֶרְ> רו-הכנסתו של , לפיכ>

  .גתשובה   
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מקר- (בכל חודש  C 6,000בס>  רו- מקבל IְֶנִסNָה. ה מוקדמתבפריש  Iְֶנְסי2ֵנרואה, �57 ב- ה, רו-  .46שאלה מספר 
  . זו היא הכנסתו היחידהIְֶנִסNָה). פנסיה

 ֶ-ְנִס0ָהכמה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יועברו למוסד לביטוח לאומי 2ְִגי� ַה
   ?2009בחודש אוקטובר 

 C   312.57  .א  

 C   315.66  .ב

 C    566.30  .ג

  . ינוכו דמי ביטוחמפנסיה מוקדמת לא  .ד

  פתרו�  

 min ) .ב.ת לתשלו9 דַהLְַר5ִיההכנסה  C  ) =6,000 ; 76,830 6,000  :השכר החייב בדמי ביטוח  הסבר הפתרו�

  . 4,757C  :)לעניי- דמי ביטוח בשיעור המופחת( השכר הממוצע 60%

  :�10/09הפנסיה ב 5ְִגי- שיועברו למוסד לביטוח לאומי .ב.ד

  312.57:   = %1.791 ×  )4,757 � 6000 (  +%49.3 × 757,4  

  .אתשובה   
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  82,000C �  ְקב3ָעה ו-רהחודשית של  ומשכורת.  היחידומעביד אצל  כשכירעובד, �40 הב-, רו-  .47שאלה מספר 
  .בכל חודש

חלק מעביד  (ו�ר של 11/2009 משכורת חודש 2ְַעד ו�של ר ובידמה� דמי הביטוח שישל� מע
  ? )בלבד

 C   4,172  .א  

 C   4,097  .ב

 C    8,815  .ג

  C    4,377  .ד

  פתרו�  

 min ) .ב.ת לתשלו9 דַהLְַר5ִיההכנסה  C  ) =82,000 ; 76,830 76,830  :השכר החייב בדמי ביטוח  הסבר הפתרו�

   :11/2009משכורת  5ְַעד ו- של רודמי הביטוח שישל9 מעסיק

097,4:  ] = %5.43 ×  )757,4  � 830,76 + ( %3.85 × 757,4[   

  .בתשובה   
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 רינה ה יצא�1/7/2009ב.  שני39 ֶזה עובדת במשרה חלקית אצל מעבידה היחיד ,�23  בת ה,רינה  .48שאלה מספר 
 �60 לא פחות מינה רהעבד, �1/7/2009שקד9 ל ברבע השנה . ימי319לשירות מילואי9 שנמש> 

  .בכל חודש C 2,100 � קבועהה של רינ הכנסתה. ימי9

 �  ? תקופת מילואי� זו2ְַעד ינהר תהמילואי� לו זכאי 1ְַגמ)למהו סכו

 C   5,608  .א  

 C    4,133  .ב

 C    2,254  .ג

  C    5,399  .ד

  פתרו�  

�  .תגמולי9 למשרתי9 במילואי9: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  :למשרת במילואי9 ַ<ְגמ3ל9 ישול9 5ְַעדהימי9 ,  הלאומילחוק הביטוח) א(271לפי סעי=   הסבר הפתרו�

 כמה תקופות בנות שבעה ימי9 כל ְלַר25ת,  של שבעה ימי מילואי9ָרצ3=לגבי שירות  )1(
  ; כל יו9 מילואי5ְ9ַעד �אחת 

שישה , )1( בפסקה ָ?Dמ3רהיתה יתרת ימי השירות במילואי9 לאחר חישוב התגמול  )2(
 ס> ימי המילואי9 5ְַעד �  משישה ימיD?ָ 9מ3רפחתה היתרה ; מי9 שבעה י5ְַעד �ימי9 

  .�1.4הנותרי9 כשהוא מוכפל ב

 3של " יתרת ימי שירות"ועוד ,  אחת ימי9 כל7 תקופות בנות 4שה9 ,  ימי319 ה שירתרינה
   ).7 × 4+  3 = 31( ימי9  

 ימי  ס>5ְַעדמ3ל  ַ<ְגישול9, �6 פחתה מ" יתרת ימי השירות"א9 , )2)(א(271לפי סעי= 
  .�1.4המילואי9 הנותרי9 כשהוא מוכפל ב

   )7 × 4 ) + ( 3 × 1.4 = ( 32.2    : ימי30.89 5ְַעדמילואי9  ַ<ְגמ3ל  זכאי לקבלרו-, לפיכ>

  :חישוב סכו9 ההכנסה לעניי- תגמולי המילואי9

לחוק ) א(273לפי סעי= .  ימי�609 לא פחות מינהר העבד, �1/7/2009שקד9 לברבע השנה 
  :הביטוח הלאומי

 בחודש 1 �  רבע השנה שקד9 ל5ְַעד ה9 סכו9 ההכנסה ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  "
  .�90 יחולק בָ?Dמ3רסכו9 ההכנסה המתקבל ; ...שבו החל שירות המילואי9

�לא יפחת מ, )1( פסקה ְלִעְנַי-המחושב , סכו9 ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו-  )2(  
  )�2009נכו- ל C 5,225(  " ; א= א9 לא עבד באותו חודש,  מהסכו9 הבסיסי68%

 שירות ה את החלו בחודש שב�1 רבע השנה שקד9 ל5ְַעד רינהסכו9 ההכנסה של , לפיכ>
  :המילואי9

  15,675 C  ) =5,225 ; 2,100 ( max ) + 5,225 ; 2,100 ( max ) + 5,225 ; 2,100 ( max 

  :חישוב התגמול ליו9

  .C  =90 / 15,675 174.17: ונקבל את שיעור התגמול ליו9, �90לק את סכו9 ההכנסה בנח

  5 כפול 3 בסיסיסכו9  38,415 / 30 < 174.17  : "ַהLְַר5ִיהתגמול "נוודא שהתגמול ליו9 אינו גבוה מ

   )174.17 × 2.32  (  במילואי�הבעד תקופת שירות : 608,5 לתגמול בס> ת זכאיינהר: התוצאה

  .אשובה ת  
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  . בחודש C 6,000 � רו-שכרו של . 5ְִרִציפ3תשני9  5אצל מעבידו היחיד   כשכיר עובדרו-  .49שאלה מספר 

על 5ְנ2ָס=  ימי9 14לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה  ֵעֶקב. ועקב עבודתועבודתו תו> כדי נפגע  רו-
  .כתאונת עבודהוסד לביטוח לאומי המ ַעל ְיֵדי הפגיעה הוכרה .יו9 הפגיעה

   ?רו�מהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאי 

 C   2,520  .א  

 C    1,800  .ב

 C    2,800  .ג

  C    2,100  .ד

  פתרו�  

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

,  הפגיעה שני הימי9 הראשוני9 שלאחר יו5ְ9ַעד "� לחוק הביטוח הלאומי )ב(93לפי סעי=   הסבר הפתרו�
 וא= לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה לֲעב2ָדת2אשר בה9 לא היה המבוטח מסוגל 

 שניD?ָ 9מ3ר לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ֶאָ:א ִא9 ֵ?-לא ישולמו דמי הפגיעה , מהפגיעה
  ". על יו9 הפגיעה5ְנ2ָס=עשר ימי9 לפחות 

ישולמו לו דמי , 9 שלאחר יו9 הפגיעה ימי14 היה בלתי כשיר לעבודה במש> רו- שֵמ8ַחר
  . שני הימי9 הראשוני9 שלאחר יו9 הפגיעה5ְַעד  ג9פגיעה

  . ימי149 5ְַעדיקבל דמי פגיעה , לפיכ>

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו9 המתקבל מחלוקת הכנסת ,  לחוק הביטוח הלאומי98' לפי ס
  .בתשעי9, י פגיעהו מגיעי9 לראשונה דמ5ְַעדברבע השנה שקד9 ליו9 ש, המבוטח

   )C  =90 ) / 6,000 + 6,000 + 6,000 200  :  רו-שכר העבודה הרגיל של 

א> ( דמי פגיעה ליו9 ה9 שלושה רבעי9 משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97' לפי ס
  ).�30כשהוא מחולק ב, 5 כפול 1י  מסכו9 השווה לסכו9 בסיס�75%ר מלא יות

  C  =75% × 200 150  :   דמי הפגיעה

  התקרה  )C  >) 972.25 = 30/  75%×  5  ×7,778 150  : נוודא שדמי הפגיעה לא עולי9 על התקרה

  150 × 14=     :100,2  : רו-כ דמי הפגיעה לה9 זכאי "סה

  .דתשובה   
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 ר3קיIֵו ַצַ<- יִנ, הועסק ה3א M5ָהחברה  דֶנֶגְל8ַחר ֶ.ר ַט3שI )לא בעל שליטה (ע2ֵבד Rִָכיר ה3ארו-   .50שאלה מספר 
  .ָלM ְמָפֵרקה ָנומ3, 5ֵית ַהIָ.ְLִט ַהLְח2ִזי ַעל ְיֵדי

 ֲעב2ָדה Rְַכרשהחברה חייבת לרו- למוסד לביטוח לאומי ִאJֵר החברה  ְמָפֵרק, 5ְִדיָקהלאחר 
  .לשלמ9 לוִמְת5ֵַ\. וסד לביטוח לאומי והמ, ופיצויי פיטורי9)  חודשי9 שקדמו לפיטוריו3 ֲעב3ר(

  :ַה2ִָאי� המשפטי� ִמ2ֵי�י את המשפט הנכו� ביותר /בחר

 שכר עבודה ופיצויי פיטורי5ְ9ִגי- לגמלה , לפי חוק הביטוח הלאומי, רו- זכאי  .א  
  . הקבועה בחוק זהעד לתקרה, שמעבידו חייב לו

 שכר עבודה ופיצויי פיטורי9- 5ְִגילגמלה , לפי חוק הביטוח הלאומי, רו- זכאי  .ב
  . חודשי129 תקופה של ֲעב3ר, ללא תקרה, שמעבידו חייב לו

,  שמעבידו חייב לושכר עבודה בלבד5ְִגי- לגמלה , לפי חוק הביטוח הלאומי, רו- זכאי  .ג
  . חודשי129 תקופה של ֲעב3ר, ללא תקרה

 שמעבידו חייב רי9 בלבדפיצויי פיטו5ְִגי- לגמלה , לפי חוק הביטוח הלאומי, רו- זכאי  .ד
 . הקבועה בחוק זהעד לתקרה, לו

  
  פתרו�  

�  ביטוח זכויות עובדי9 בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד: 'פרק ח �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

מבוטח יהיה זכאי לגמלה לפי פרק זה א9 נית- לגבי ",  לחוק הביטוח הלאומי182' לפי ס  הסבר הפתרו�
 והוא פירוק ...צו שנית- לפי פקודת החברות לפירוק חברה ... ד המבוטח מעבידו של העוב

  "...שנעשה בידי בית המשפט או בהשגחתו

הגמלה שתשול9 לפי פרק זה לעובד תהיה סכו9 חוב שכר העבודה ",  לחוק זה183' לפי ס
י כל  לגב13עד סכו9 שלא יעלה על הסכו9 הבסיסי כפול , ופיצויי הפיטורי9 שמעבידו חייב לו

 לא ישול9 בעד תקופה ָ?Dמ3רובלבד שחוב שכר העבודה , )ב(189בכפו= להוראות סעי= , עובד
או למועד מת- צו לפי ,  החודשי9 שקדמו בתכו= למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד12שלפני 

  ."לפי המוקד9 מביניה9, 182הוראות סעי= 

כאי לגמלה  הזופיצויי פיטורי9 של מעביד לעובדו Rְַכר ֲעב2ָדהעלה חוב  "� לחוק ) א(187' לפי ס
תיזק= תחילה הגמלה המגיעה לו לחוב שכר , 183 האמור בסעי= ַהLְַר5ִילפי פרק זה על הסכו9 

  ". לחוב פיצויי פיטורי�9ואחריו , העבודה

לגמלה 2ְִגי� שכר עבודה ופיצויי , לפי חוק הביטוח הלאומי, רו� זכאימכל האמור לעיל עולה ש
כל שאר המשפטי9 סותרי9 את .  עד לתקרה הקבועה בחוק זה, יטורי� שמעבידו חייב לופ

   .האמור לעיל

  .תשובה א  
  
  
  
  


