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 2010שנת המס 

 

  2010כל השאלות נכונות לשנת המס 
  

  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 &ֶחֶרתִא� ֵ%� צ$ַי�  ֶאָ"א, הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי

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

 .ַעל ִ+י נתוני השאלהָלֶה� מ$קֵנית ה

 .חישוב מס הכנסה הנער- לבני זוג נשואי� הוא חישוב נפרד, בשאלה &ֶחֶרתא� לא צ$ַי�  .4

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר0/תלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנ/תהזכויות ַהמ$ ,א� לא צ$ַי� &ֶחֶרת בשאלה .5
המעביד ֵאינ/ צד להסכ� ִקי$2ִצי , א� לא ִנְכ1ָב &ֶחֶרת בשאלה, ְ%ל/ַמר. נִטִיי�הֵרֵלַוומהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל/ת על המעביד והעובדי� ולא קיי�  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� , ִקי$2ִצי ֶהְס3ֵרֵאי� , מיוחד או כללי
 .ֶהְסֵ%� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט0/ת לשאלה

  
  כנסהמס ה

  
  
  
  
  
  
  

מתנה  ָקנ$ ָל" ִמַ ְסֵ�יֶה�, בה נירה עובדת, מחלקהעובדי ה. 25יו� הולדת חגגה נירה  1/2010�ב  .1שאלה מספר 
ועלותה היו ֶעְרָ " שחג הפסח  ְלֶרֶגלקיבלה נירה ממעבידה מתנה  4/2010�ב. & 250בער% של 

למע- [  .ראש השנה ְלֶרֶגל&  350יד תלושי שי בס% של נירה קיבלה מהמעב 9/2010�ב. & 300
  ] 2010שקיבלה בשנת יחידות היו אלו המתנות ה, הסר ספק

  ?2010המתנות שהיה על המעביד לזקו4 לשכרה של נירה בשנת  שווימהו 

 &   650  .א  

 &   250  .ב

 &     900  .ג

  &   700  .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
  .)ניכויי� /משפטית 

אינה השתכרות או רווח , יו� הולדתה של נירה ְלֶרֶגל, המתנה שקנו עובדי המחלקה מכספ�  הסבר הפתרו�
סת היא לא מהווה הכנ, לפיכ%. הממעביד רה קיבלההנאה או קצובה שני�טובת ואינה, מעבודה

  .עבודה אצל נירה

הכנסת עבודה מהווי� ) & 350(ראש השנה  ְלֶרֶגלותלושי השי  )& 300( חג הפסח ְלֶרֶגלהמתנה 
בשל  7 650היה על המעביד לזקו8  2010בשנת  נירהלשכרה של , לפיכ% .נירהחייבת במס בידי 

  .מתנות אלו

  .אתשובה   
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ִמְ:ַ>ֵ>8 וג�  )גרושתו(בת זוגו לשעבר ל ְמז;נ;תְמַ:�9ֵ  ,שאיננו נשוי ,40וש ב- גרעובד , ניר  .2שאלה מספר 
  .שנשארו איתה 15�ו 10, 8בני , ילדיו שלושתכלכלת� של  ִ=ְמל;א

 ? 2010בשנת  נירלכמה נקודות זיכוי זכאי 

 ז"נ  4.25  .א  

 ז"נ  5.25  .ב

 ז"נ  2.25  .ג

 ז"נ  3.25  .ד

 פתרו�  

 )2)(ב(40, 36, 34' ס �הכנסה  פקודת מס  סעיפי� רלוונטיי�

זוגו משל� מזונות לב- זוגו �וב המס של גרוש שהוא או ב-בחיש" �א לפקודה 40לפי סעי8   הסבר הפתרו�
ניר משל� מזונות , אמנ�".  תובא בחשבו- נקודת זיכוי אחת, זוג אחר�והוא נשוי לב-, לשעבר

  .אינו זכאי לנקודת זיכוי לפי סעי8 זה, לכ-. א% הוא אינו נשוי לבת זוג אחרת, לבת זוגו לשעבר

  :2010נקודות זיכוי לה- זכאי ניר בשנת 

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

   1.00  בגי- השתתפותו בכלכלת ילדיו שאינ� איתו . ז.נ

 3.25  כ נקודות זיכוי"סה

  .ד תשובה  



3 

 

 2010שנת המס 

 

    

  .3שאלה מספר 

  

ָמנ;ַע הרכב הוא משולב . ֶרֶכב ָצמ$ד ְ�ָרִטי ְלִ:B$:; נירשל  ולרשותֶהֱעִמיד  נירמעבידו של 
  .2: קבוצת המחיר, 2009: שנת הרישו� של הרכב). ִהיְ=ִריִדי(

  ? 81/2010ב נירמהו שווי השימוש ברכב שיזק4 לשכרו של 

 &     2,850  .א  

 &    2,330  .ב

 &     1,810  .ג

  &     2,140  .ד

  פתרו�  

   ).שווי השימוש ברכב(תקנות מס הכנסה ). 2(2' ס �ודת מס הכנסה פק  סעיפי� רלוונטיי�

  .טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד

  &  2,330   �) 2קבוצת מחיר (שווי שימוש ברכב   . 1  הסבר הפתרו�

   &  � 520  �  )ִהיְ=ִריִדי(ָמנ;ַע משווי שימוש לרכב משולב ) ַהְפָחָתה(הפחת   . 2

     7  810,1  כ"סה

  .גתשובה   
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אינו , סטודנט לרפואה, )28�ב- ה(ב- זוגה . 3/9/2010ילד יליד + נשואה , 27עובדת בת , נירה  .4שאלה מספר 
אביב וזכתה בתואר � נירה סיימה לימודי תואר אקדמי שני באוניברסיטת תל 7/2007�ב . עובד

  ).לימודי התואר נמשכו שנתיי�( ַהDְִכָס8

  ?2010בשנת המס  נירה זכאית לכמה נקודות זיכוי

 ז"נ  3.75  .א  

  ז"נ  3.25  .ב
 ז"נ  4.75  .ג

  ז"נ  4.25  .ד

  פתרו�    

  )ג(66 ,א36 ,36, 34 'ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

  :לפקודה ג40' לפי ס  הסבר הפתרו�

תובא בחשבו- נקודת זיכוי אחת ) יחיד –בסעי8 זה (בחישוב המס של יחיד תושב ישראל   )א( "
לקבל תואר אקדמי ראשו- ומחצית נקודת זיכוי א� הוא זכאי לקבל  א� הוא זכאי

  .ממוסד להשכלה גבוהה, תואר אקדמי שני

תובא בחשבו- , לפי העני-, נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעי8 זה  )ב(
ובלבד שתובא בחשבו- בלא , במספר שנות מס שה- כמספר שנות לימודיו האקדמיות

ובלא יותר משתי שנות מס שנות מס בעבור לימודי תואר אקדמי ראשו- יותר משלוש 
  .בעבור לימודי תואר אקדמי שני

נקודת זיכוי אחת כאמור בסעי8 זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשו- תובא בחשבו-   )ג(
, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי ראשו-

החל בשנת  �ר בסעי8 זה בעבור לימודי תואר אקדמי שני ומחצית נקודת זיכוי כאמו
  .המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שני

 2010בשנת המס   .2007בשנת את לימודי התואר האקדמי השני וזכתה בתואר נירה סיימה 
  .המס בשל התואר האקדמי השני היא אינה זכאית להטבת

  :2010בשנת  הניר תנקודות זיכוי לה- זכאי

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

  ז"נ   50.0  )2010יליד (ילד בשנת לידתו 

  ז"נ   253.  כ נקודות זיכוי"סה

  .בתשובה   
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  .5שאלה מספר 

  

 30%של� מ ניר, לפי הסכ� העבודה). -"רט( סלולרי ֵטֵלפ;- ֶהֱעִמיד ִלְר:$ת; נירו של מעביד
   .& 240ָעַמד ַעל  5/2010�- ב"חשבו- הרט .- בכל חודש"מחשבו- הרט

  ? נירשל  5/2010לשכר 4 /ִלְזק� שיש "מהו שווי השימוש ברט

 &   95.00  .א  

 &   48.00  .ב

 &   23.00  .ג

  &   84.00  .ד

  פתרו�  

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

  .)ניידשווי השימוש ברדיו טלפו- (תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש " � )שווי השימוש ברדיו טלפו- נייד(תקנות מס הכנסה ל 2ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
ְלַמֵעט רדיו טלפו- ָ Gמ$ר שנית- להתקשר ממנו , ברדיו טלפו- נייד שהועמד לרשות העובד

, י הנמו%שקלי� חדשי� ְלִפ  95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו� העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו� ההוצאה החודשית ששיל� העובד ְ=ֶ:ל אותו רדיו טלפו- נייד

  min)  95;  240/  2(   =   &    95  :& 95הנמו% מבי- מחצית ההוצאה החודשית או 

  240×  30%  =  &  72  :סכו� ההוצאה החודשית ששיל� העובד

  max)  0;  95 � 72(   =  7  23  :נירשל  20105/שווי השימוש שיש לזקו8 לשכר 

  .גתשובה   
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, 4/2010בחודש  .למדדללא הצמדה היא ללא ריבית ו ההלוואה. קיבל הלוואה ממעבידו ניר  .6שאלה מספר 
   .& 3,380ההלוואה על  ִיְתַרתעומדת , תקופת הזקיפה

הריבית שיש  מהו סכו� שווי, )4/2010חודש ( תקופת הזקיפהב 80.86% ב א� המדד עלה
התעלמו ( ?)4/2010(2ְִגי� ההלוואה בתקופה זו , )ומעוגל בבחישוב חודשי מקור( נירִלְזק/4 ל

  )מ בחישוביכ�"מעניי- המע

 &  2  .א  

 &   40  .ב

 &  11  .ג

  &  29  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

בתקופת  0.86%�מדד עלה ב .ללא הצמדה וריבית, & 3,380 �יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  .הזקיפה

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

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה )ט(3עי8 ַעל ִ�י ס  הסבר הפתרו�
  .עובדבי- הריבית הקבועה בתקנות לבי- הריבית ששיל� השההכנסה היא ההפרש . מעבודה

שחל עליו רק ) ט(3הלוואה ְלִעְנַי- הסכו� עולה על  ינהאיתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו� הלוואה  7,200 < יתרת ההלוואה 3,380     .     שיעור עליית המדד

  :בלבדשיעור עליית המדד  �השיעור הנדרש ְלִפי התקנות 

  3,380× )  שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה  0.86% = ( 29.07

  .הפרשי הצמדה וריביתדרש מהעובד לא עביד המ

  מינימו� 29.07 �חוייב 0=   29.07  :ההפרש בי- השיעור הנדרש לדרישה בפועל

  .תקופת הזקיפהגי- ב 7 29יחויב בשווי ריבית בס%  ניר, ;ָרב ומעוגלְמקבחישוב חודשי , לפיכ%

  .דתשובה   
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   .במוסדָקר;ב ַהְחָזַקת זכאי לזיכוי ְ=ַעד הוצאות יהיה תושב ישראל  יחיד, לפי הפקודה  .7שאלה מספר 

  ?הסעי4 הרלוונטי בפקודה  לפי ,"ָקר/ב" והימ

 .Gח, ה;ֵרי ה;ֶרה, ה;ֶרה ,ז$ג�ֶ=-, ֶיֶלד  .א  

 .ה;ֶרה ,ז$ג�ֶ=-, ֶיֶלד  .ב

 .ֶנֶכד, Gח, ה;ֵרי ה;ֶרה, ה;ֶרה ,ז$ג�ֶ=-, ֶיֶלד  .ג

  .Gח ,ה;ֶרה ,ז$ג�ֶ=-, ֶיֶלד  .ד

  פתרו�  

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

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או ב- זוגו " �לפקודה  44ְלִפי סעי8   הסבר הפתרו�
, משותקי� ַלֲחל$ִטי- ב� זוג או הורה, ילדשיל� בשנת המס ְ=ַעד החזקת� במוסד מיוחד של 

וכ- ְ=ֶ:ל החזקת ילד מפגר , עיוורי� או בלתי שפויי� בדעת�, מידותמרותקי� למיטה בת
 12.5%מאותו חלק מהסכומי� ששיל� העולה על  35%יותר לו זיכוי ממס של , במוסד מיוחד

 .."..מהכנסתו החייבת

  .בתשובה   
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 והכנסת. ָדה$ְ�קלַ  10' עבודה במשמרות ְלִעְנַי- ס ַקNֶֶמתִמְת  =; ַיְצָרִניבמפעל  ִיM$רעובד כפועל  ניר  .8שאלה מספר 
  .ְ=ִגי- עבודה במשמרות שניה ושלישית&  125,000 ִמ>;ָכ", & 250,000 � 2010בשנת המס 

  ? 2010בשנת  ניר קבלישהזיכוי במס 2ְִגי� ִמAְָמר/ת  ְסכ$�מהו 

 &   18,750  .א  

 &   0  .ב

 &    10,380  .ג

  &    966  .ד

  פתרו�  

ני� מהשאלה נתו
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .ְ=ִגי- עבודה במשמרות שניה ושלישית&  125,000ִמ>;ָכ" , & 250,000 �הכנסה ממשכורת 

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

  :זיכוי ִמAְָמר/ת  הסבר הפתרו�

  &    250,000  : 2010�ממשכורת ב נירשל הכנסה כוללת 

   &   560,118  :לפקודה 10' סכו� התקרה ְלִפי ס

  &    131,440  :חלק ההכנסה העולה על סכו� התקרה

  &    125,000  :שכר ִמְ:ָמר;ת שניה ושלישית

  125,000 � 131,440=     אי-  :שכר ִמְ:ָמר;ת המזכה בהטבת מס

  .בתשובה   
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  .9שאלה מספר 

  

מאחר . & 152,000 היתה 2010הכנסתו בשנת . י�שנ 3 ֶזה ֲאָ:ִלי� הישוב >;ָ:ב הוא ניר
לו Oַב $ח, )בגי- חלק מהכנסתו שאינו מבוטח( בקופת גמל לקיצבה כעמית עצמאישהפקיד 

   .לפקודה 47' לפי ס&  9,260בס% של ניכוי 

  ?2010ת בשנ שניר זכאי לוזיכוי תושב הישוב מהו ס- 

 &   18,556  .א  

  &   24,320  .ב
 &   22,838  .ג

  &   23,712  .ד

  פתרו�    

  11' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

     � 2010מיגיעה אישית בשנת  נירשל חייבת  ההכנס  הסבר הפתרו�

  משכורת 000,152 � 47' ניכוי לפי ס 260,9 = & 740,142

  ):לפקודה 11' ס( ">;ָ:ב ִיO$ב"זיכוי 

  .ח"ש 148,200על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  16%הנחה של  � ִלי�ֲאָ: 

  142,740>  148,200 �ִייש$ב ְלֵבי- הכנסת העובד   ֲהָנַחתהשוואה ֵ=י- תקרת ההכנסה ְלצ;ֶרְ% 

  740,142×  %16=    & 838,22  : 2010בשנת " >;ָ:ב ִיO$ב"הנחת 

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

ס% . 30/9/2011ועד  1/11/2010�לתקופה שמ 100%בתאונה ונקבעה לו נכות של  ִנְפQָעניר   .10שאלה מספר 
  ).כולה מיגיעה אישית(&  350,041 �  2010הכנסתו בשנת 

, למע- הסר ספק [?  2010לפקודה שניר יכול לנצל בשנת המס ) 5(9' ְלִפי סַהCְַר2ִי מהו הפטור 
  ] לפי ימי�מחושב ) 5(9הפטור בסעי8 

 &    94,659  .א  

 &   11,351  .ב

 &   67,920  .ג

  &   58,500  .ד

  פתרו�  

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

הכנסה מיגיעת� האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה) א)(5(9ְלִפי סעי8   הסבר הפתרו�
לקה באיברי� שוני� והאחוז לפחות מחמת ש 90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי� השוני� שבלעדיו היה נקבע אחוז 
  :כמפורט להל-, לפחות 100%נכות של 

 566,400הכנסה עד לסכו� של  �ימי� או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלי� חדשי�

הכנסה עד לסכו� של  � ימי�  364י� לבי- ימ 185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבי-  )2(
 ";שקלי� חדשי� 67,920

  

) 1)(א(שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה , לגבי עיוור או נכה", לפקודה) 1)(ג)(5(9ְלִפי סעי8 
שיחסו לכלל , יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, לגבי חלק משנת המס

פר הימי� בשנת המס שלגביה� נקבעה הנכות לבי- הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבי- מס
) 1)(א(ויקראו את הסכומי� הנקובי� בפסקאות משנה , )יחס תקופת הנכות �בפסקה זו ( 365

  ".כסכומי� שיחס� לסכומי� הנקובי� כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב(� ו

  

מור בפסקת משנה שנקבעה לו נכות כא, לגבי עיוור או נכה", לפקודה) 2)(ג)(5(9ְלִפי סעי8 
יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס , )2)(א(

ס% , ואול� א� תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, הוא כיחס תקופת הנכות
  ".;)2)(א(הסכו� הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכו� הנקוב בפסקת משנה 

  

  .ימי� 364ימי� לבי-  185לתקופה שבי- נכות  לניר נקבעה

  .& 67,920 �) 2)(א)(5(9הסכו� הנקוב בסעי8 

  ) ימי� בדצמבר 31+ ימי� בנובמבר  30( =     61 �שלגביה� נקבעה הנכות  2010מספר הימי� בשנת 

  :בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות של ניר חלק מהכנסתו

 ההכנסה בשנת המס  350,041×  יחס תקופת הנכות  61 / 365=  58,500

ס% הסכו� הפטור בשתי שנות , ואול� א� תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס"...
  �)" 2)(א(המס לא יעלה על הסכו� הנקוב בפסקת משנה 

  min]  )2)(א(הסכו� הנקוב בפסקת משנה  920,67;  500,58= (  7 500,58

  .דתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

נירה מסרה , בינואר בכל שנה 1�כמו ב ."ֶדA/חֶרת /ַמEְ%" תמקבל  ,23עובדת רווקה בת , הניר  .11ה מספר שאל
א% לא מילאה , ַהְכָנס;ת ֲאֵחר;תנירה סימנה בטופס שיש לה . 101טופס  1/1/2010�בלמעביד 

הנוגע  Rֵחרמסרה כל אישור ירה ג� לא נ. ֵא9ֶהַהְכָנס;ת על  ַ=ְ�ָרִטי�את הסעי8 העוסק 
  .להכנסותיה

  ?1/2010בתלוש  הנממְלַנ%/ת כמה מס הכנסה יש , ברוטו בחודש7  3,100א� נירה משתכרת 

 &  1,395  .א  

 &   310  .ב

 &   0  .ג

   &  831  .ד

  פתרו�  

  )יקי�ניכוי ממשכורת ומSְַכר ֲעב;ָדה ותשלו� מס מעס(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי�   סעיפי� רלוונטיי�

ניכוי ממשכורת ומSְַכר ֲעב;ָדה ותשלו� מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ל) א(5לפי תקנה   הסבר הפתרו�
או משכורת ְ=ַעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל� לעובד משכורת חלקית" � )מעסיקי�

ת לא מילא אאו ש 101או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס , 101הצהיר העובד בטופס 
  ."ינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור ַהCְַר2ִי, אחרותהסעי4 העוסק בפרטי� על הכנסות 

  & 3,100  :הנירשל  1/2010משכורת 

  100,3×  %45=  7 395,1  :שיש ְלַנ ;ת, המס ַהBְַרִ=י ְלִפי התקנות

  .אתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

משכורתה אצל . אצל שני מעבידי� תעובד, )17� ו 15, 12בני (ילדי�  3+ עובדת נשואה , נירה  .12שאלה מספר 
 ַהBְִ:ִני הלמעביד הלא סיפק 9/2010ועד  1/2010�מ. בחודש&  8,400 � קבועה  ַהBְִ:ִנימעבידה 
   .מס בשיעור ַהBְַרִ=י, בחודשי� אלו, הממשכורת ַהBְִ:ִניניכה המעביד , לפיכ%. ֵ>א$� ַמס

 ַעד, ַמסהֵ>א$� ְלִפי  .אישור ֵ>א$� ַמס מפקיד שומה ַהBְִ:ִני הלמעביד הניר הָמַסר 10/2010�ב
מס בשיעור ְלַנ ;ת לסכו� ֶזה ֵי: ֵמֵעֶבר . 33%יש ְלַנ ;ת מס בשיעור &  79,800שכר שנתי של 

  .ַהBְַרִ=י

בתלוש שישול� לנירה  )החזר המס/לאחר ניכויסכו� לתשלו� ( "לתשלו� נטו"מהו ה
התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח (? 1ֵא$� הַמס ְלא/ר, של המעביד ַהAְCִִני 10/2010
  )בריאות

 &   14,196  .א  

 &    3,783  .ב

 &  9,576  .ג

  &   2,604  .ד

  פתרו�  

  &  79,800 >  8,400×  10=   &  84,000  �  10/2010עד  1/2010 �מ נירהשכר ִמְצַטֵ=ר של   הסבר הפתרו�

   � ְלִפי אישור ֵ>א$� הַמס 10/2010 ;ת עד מס ִמְצַטֵ=ר שיש ְלנַ 

28,224  =45%  × )79,800 � 84,000  + (33%  ×79,800  

   9×  8,400×  45%=  34,020   � 9/2010עד  1/2010מס שנוכה בחודשי� 

  224,28  � 020,34=  )החזר מס( & �5,796           � 2010/10ְלַנ ;ת בשכר  ַהBְִ:ִנימס שעל המעביד 

  8,400+  החזר מס 5,796=  7 14,196   8 201010/בתלוש שישול� לנירה " לתשלו� נטו"ה

  .אתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

� התחיל בו ,בסופרמרקט שנות עבודה 35לאחר , 31/12/2009� בָ�ַר: , 60ב-  ָ=ִריאאד� , ניר  .13שאלה מספר 
 מעבידו ֲעב$ר;ֲאֶ:ר ָעַרְ% , ָוִתיָקה ֶ�ְנִסNָה ִמTֶֶר-&  8,200בס% של חודשית  ְלַקֵ=ל ִקְצָ=ה 1/1/2010
  .ְלֶ:ָעַבר

  ? 2010בשנת  ניר לשבמס  החייבתמהי הקצבה 

 &   63,960  .א  

 &   60,918  .ב

 &     98,400  .ג

  &   4,680  .ד

  פתרו�  

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

  3' ס �חוק גיל פרישה 

  :לפקודה) ב(א9' סְלִפי   הסבר הפתרו�

, שמקבל אחד מאלה, ְלִפי הגבוה מביניה�, מקיצבה מזכה 35%הקיצבה המוכרת או   "    
  :פטורי� ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

  :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס

סעי8 זה יראו אד� כאילו הגיע לגיל  ְלִעְנַי-ואול� , 1כהגדרתו בסעי8  –" גיל פרישה"  "   
  :פרישה א8 א�

  ;)מחקהנ(  )1(

שנקבעה על , או יותר 75%הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של   )2(
או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעי8 , )א)(5(9פי אחד החוקי� המפורטי� בסעי8 

  "  ;)ב)(5(9

  :לפקודה 1' ְלִפי ס

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

  :לחוק גיל פרישה 3' ְלִפי ס

בהתקיי� , הגיל שבהגיעו אליו זכאי אד� לפרוש מעבודתו בשל גילו ולקבל  .3  "   
, גמלה בשל פרישתו מעבודתו כאמור, התנאי� הקבועי� לכ% על פי די- או הסכ�

גיל  �בחוק זה (לאישה  62גיל  –' ובכפו8 להוראות פרק ד, לגבר 67גיל הוא 
  " ).הפרישה

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

ניר ג� לא פרש פרישה . כמשמעותו בחוק גיל פרישה, הגיע לגיל הפרישה לא, 60�ב- ה, ניר
  .או יותר 75%מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של 

  200,8×  12=  7 400,98    �חייבת במס  2010כל הקצבה שקיבל ניר בשנת , לפיכ%

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

  :הורכב מרכיבי השכר הבאי�, 27 תב הרווק, הנירשל  01/2010שכר   .14שאלה מספר 

 &     16,124  משכורת .1

 &  3,770  רכבשווי  .2

? אחרי ניכוי מס הכנסה, חודש זה 2ְִגי�") נטו לתשלו�(" הנירל שישול�" נטו"המהו שכר 
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות התעלמו מדמי ביטוח(

 &    15,719  .א  

 &   12,514  .ב

 &   11,950  .ג

  &    12,563  .ד

  פתרו�  

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

  )ניכוי ממשכורת ומSְַכר ֲעב;ָדה ותשלו� מס מעסיקי�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  0.50  אשה. ז.נ

  & 563.75= &  205×   2.75  כ נקודות זיכוי"סה

  משכורת 16,124+  רכבשווי  3,770 =&  19,894  :הנירשל " למס ְ=ר$ט;"שכר 

  :חישוב המס

4,174.02  & =33%× )18,250  � 19,894 (  +30%×5,530 + 23%×4,250 + 14%×3,700 + 10%×4,770  

  

  :)מעוגל( ל לאחר הפחתת נקודות הזיכויהמס המתקב

  המס שחושב 4,174.02 �  נקודות הזיכוי 563.75= &  3,610

  :לתשלו� לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  שכר ללא זקיפות שווי 124,16 �המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 610,3=  7 514,12

  .תשובה ב  
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 2010שנת המס 

 

 

  .15שאלה מספר 

  

 Sְ18,600 � 01/2010� ב נירשל  ְר>;$ַמ &.  

על חשבו- ( בכל חודש ממשכורתו 6% קר- פנסיה מקיפהשל ניר מפריש עבורו ל היחיד מעבידו
, )למרכיב תגמולי עובד( %5.5בשיעור , ניר מפקיד ג� הוא את חלקו. )מרכיב תגמולי המעביד

  ].ת גמל זו הפרשתו היחידה של ניר לקופו, למע- הסר ספק.  [ ר-לאותה ק

) כשכיר( ר� הפנסיההפרשתו לק Aֶ2ְל, נירשיקבל ) לפקודה' א45' ְלִפי ס(מהו הזיכוי ממס 
  ? 01/2010 8ב

 &   358.05  .א  

 &   232.50  .ב

 &   155.93  .ג

 &   198.45  .ד

  
  פתרו�  

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

  18,600×  5.5%=   &  1,023  �  )קר- הפנסיה( הפרשת העובד לקופת גמל לקיצבה  הסבר הפתרו�

    �  01/2010�ב נירהכנסתו המזכה של 

 min} שהיא הכנסת עבודה תקרת הכנסה מזכה 8,100; הכנסה בפועל 18,600{ = &  8,100

  min} )  8,100×  7% =  567( ;  1,023{ =   &  567  � מגבלת עמית שכיר 

  567×  %35=    7 45.198  הזיכוי

  .דתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

כיה וכל ימי 'הנסיעה לצ. יממות 20למש% , י מעבידה"ע, כיה'נשלחה נירה לצ 2010בשנת   .16שאלה מספר 
  . השהייה בה היו ֶהְכֵרִחNִי� לייצור הכנסתו של המעביד

  .$ 431 � ת תיירי� כרטיס טיסה במחלק  : הוצאות הנסיעה

  ).לכל לינה$  120($   2,400 �לינות במלו-  20  

  .ה את החשבו- ואת ַהBְִסָמִכי� הִנְדָרִ:י� למעבידה וֶזה ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאותנירה הגיש

למע� הסר [ ? ל"Aֶ2ְל הנסיעה לחו, מהו הסכו� שיש ִלְזק/4 לשכרה של נירה לצור- חישוב מס
 ] הכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי ַעל ִ+י התקנות, ספק

  $  390  .א  
 $    600  .ב

 $    169  .ג

 $  260  .ד

 פתרו�  

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

 : כרטיס טיסה במחלקת תיירי�  הסבר הפתרו�

הסכו� שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) 1)(א)(2(2ְלִפי תקנה   
  .ממחיר הכרטיס 100% �קת תיירי� הוצאות לרכישת כרטיס טיסה במחל

  .מותרת בניכוי במלואה, לרכישת כרטיס הטיסה$,  431ההוצאה בס- , לפיכ-

  : הוצאות לינה

כיה לא נמצאת ברשימת המדינות בה- נית- להגדיל את סכו� הוצאות הלינה וההוצאות 'צ  
  .25%� האחרות ב

הסכו� שיותר בשל , )ימותניכוי הוצאות מסוי(לתקנות מס הכנסה ) ב)(2(2ְלִפי תקנה   
  �הוצאות לינה  בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי� לינות 

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

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

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

א% לא , מהוצאות הלינה המוכרות 75% � דולר  107� ותה גבוהה מלגבי לינה שעל  )2(  
  ;דולר ללינה 107� פחות מ

דולר  243או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא� לתקנה  �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו% ביניה�, ללינה

  . 20= כ לינות "סה$,  120נירה הוציאה ֲעב$ר כל לינה   

  :הלינות 8הסכו� שיותר לניכוי ְ=ַעד 

  ):כל הוצאות הלינה המוכרות(שבע הלינות הראשונות   

  min)  התקרה$  243;  ההוצאה בפועל$  120( ×  לינות 7= $  840  

: 107$� גבוהה מ -שעלות, לינות 13 �כלומר , )מהלינה השמינית ואיל%(שאר הלינות   
  ):דולר ללינה 8107א- לא פחות מ, מהוצאות הלינה המוכרות %75(

  min  ;107$  [max)  התקרה$  243;  ההוצאה בפועל$  120( ×  %75[ ×  לינות 13= $  11,39

  $ 840+ $  1,391=  $   2,231:  הלינות 20כ הסכו� שיותר לניכוי ְ=ַעד "סה  

  )$  400,2 �$ 2,231( =     $ 169:  הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי
  

 .$ 169:  כיה'Aֶ2ְל הנסיעה לצ, - חישוב מסלצור, הסכו� שיש ִלְזק/4 לשכרה של נירה

  .גתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

 השכרנ;ָס8 ַעל . בחודש ")ברוטו("&  17,554 � 24ובדת רווקה בת ע, של נירה הרגיל השכר
  .בכל חודש נטו&  951בס% של לעבודה  נסיעההמעביד הוצאות  המשל� ל, הרגיל

התעלמו מדמי ביטוח ( ?")שכר ברוטו למס(" 81/2010לצור- חישוב מס ב הרנישל  המהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 &   18,973  .א  

  &   18,913  .ב
 &   18,942  .ג

  &   18,505  .ד

  פתרו�    

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

  )ו� מס מעסיקי�ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשל(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� 

  & 554,17:   הניררגיל של ה השכר  הסבר הפתרו�

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  0.50  אשה. ז.נ

  & 563.75= &  205×   2.75  כ נקודות זיכוי"סה

. & 1,973בחודש הוא &  12,720המס המצטבר בגי- משכורת מצטברת של , לפי טבלאות המס
  .השקלי� החדשי� 951להתעל� מנקודות הזיכוי בגילו�  נית-, כלומר

  .30%במדרגת מס שולי  הניר תנמצא 17,554בשכר 

   17,554+  951) /  1 � 30%= (  18,913<  30%מדרגת המס " גבול" 18,250

  .בגילו� אנו חורגי� ממדרגת המס הנוכחית �מסקנה 

  ) 250,18 � 17,554 ( = & 696בס% " ברוטו"נותר , %30במדרגת מס 

  .& 208.80  � 30%ומס בשיעור , & 487.20 �" נטו" 70%�מתפצלי� ל&  696

   951 �  487.20= &  463.80:  יתרה שנותרה לגילו�

  .33% �מדרגת המס לגילו� היתרה 

  463.80) /  1 �  %33= (    & 692.24  :   גילו� היתרה

  696+  692.24=   &  1,388.24  :כשהוא מגול�&  951הסכו�   

   554,17+  388.24,1=  942.24,18>  %33מדרגת המס " גבול" 340,39

     7 942,18  :   )מעוגל( 2010/1� לצור% חישוב מס ב הנירשל  השכר

  .גתשובה   
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  .18שאלה מספר 

  

  :שני� ברציפות 14נירה עבדה אצל מעבידה היחיד 

  ע$ר ִמְ:ָרהיִ:    ֲעב;ָדה ְ>ק$ַפת
  100%  שני� 8  הראשונ

  76%  שני� 4    שני
  40%  שני� 2  שלישית

 31/5/2010� ע� פרישתה ב. & 5,250 �) משרה 40%�ל(משכורתה החודשית האחרונה של נירה 
  .& 173,264בס% של קיבלה מענק פרישה 

נירה , למע- הסר ספק [?  שיחושב על ידי המעביד, מענק הפרישההחלק החייב במס של  מהו
  ] השומה לצור% הגדלת פטור בסמכות המנהל פנתה לפקיד לא

 &   13,804  .א  

  &   31,744  .ב
 &   17,864  .ג

  &   40,964  .ד

  פתרו�    

  .הנחיות מס הכנסה  ).א7(9' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

המשכורת המשוקללת או סכו� תקרת : לצור% הפטור היא הנמו% מבי-  המשכורת הקובעת  הסבר הפתרו�
  .דההפטור על פי הפקו

גבלת המשכורת האחרונה בסכו� תקרת הפטור נעשית רק לגבי המשכורת יצויי- שה
א� , כלומר .המשוקללת ולא לגבי משכורות שונות שאפשר והיו במהל% תקופת העבודה

יש לקחת אותה במלואה לצור%  ,משכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורה
  .לסכו� תקרת הפטור חישוב המשכורת המשוקללת ואי- להקטינה

  .&  5,250  :  משרה 40%� המשכורת האחרונה ל

  250,5/  %40=  &   125,13  :  המשכורת האחרונה למשרה מלאה

  :      המשכורת המשוקללת

100,11 &  =14  ) /2  ×%40  ×13,125  +4  ×%76  ×13,125  +8  ×%100  ×13,125 (  

  min)  תקרה 11,390; משכורת משוקללת 100,11= (  & 100,11  : המשכורת הקובעת לצור% הפטור

  :נירהשל ָ�ט$ר ַמֲעָנק 

  min} משכורת קובעת לפטור 100,11×  שני�  14;  173,264{ =  & 400,155

  מענק פרישה 264,173 �פטור 400,155=  7 864,17  : החלק החייב במס של המענק

  .גתשובה   
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  :הורכב מרכיבי השכר הבאי�, איש המכירות, של ניר 1/2010שכר   .19שאלה מספר 

 &     Sְ  7,960ַכר ְיס;ד .1

 &  900  שעות נוספותSְַכר  .2

 &   2,816  ְרִגיָלהחודשית  ֲעָמָלה .3

 &   4,936  לחברה 50י;ֵבל  ְלֶרֶגל ָחד$ְמיַמֲעָנק  .4

 2ְַעד ")מעבידחלק ("קר� השתלמות ניר ל ֲעב$רשהמעביד יכול לשל�  ַהCְַר2ִימהו הסכו� 
, כדי-, ניר מפקיד ג� הוא את חלקו, למע- הסר ספק[ ? ל אצל ניר"בלי שיווצר שווי קה, 1/2010שכר 

  ].לאותה קופת גמל

 &   1,245.90  .א  

 &   1,178.40  .ב

 &   597.00  .ג

  &    808.20  .ד

  פתרו�  

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

   �לפקודה ) ה(3' לפי ס  הסבר הפתרו�

מי� ששיל� מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכ� קיבוצי סכו  " 
ולגבי עובד , )הסכ� קיבוצי �להל- (, 1957�ז"תשי, כמשמעותו בחוק הסכמי� קיבוציי�

, בגבולות שנקבעו בהסכ� קיבוצי החל על עובד שמקצועו �שאי- הסכ� קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי  8.4%�א% לא יותר מ, הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומי�

יראו� כהכנסת , מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר 8%7.5 ולא יותר מעובד הוראה 
ואילו סכומי� ששיל� מעביד מעל לגבולות כאמור ; עבודה של העובד בעת שקיבל אות�

 � זה  ְלִעְנַי-. יראו� כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקר-

, למעט תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו 8ַהְכָנַסת ֲעב/ָדה  8 " קובעת משכורת"
א- לא יותר מכפל  8שכר שעות נוספות ותשלומי� Aֶ2ְל מאמI מיוחד או אירוע מסויי� 

הסכו� המהווה תקרה ְלִעְנַי� תשלו� תוספת היוקר ְ%ִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכ� 2ֵי� 
י� הכלכליי� ְלֵבי� ההסתדרות הכללית של העובדי� בארI לשכת התיאו� של הארגונ

  " ;ישראל

ל של ניר אי- לכלול שכר שעות נוספות ואי- לכלול מענק "במשכורתו הקובעת לקה, לפיכ%
  .שהוא תשלו� שנית- בשל אירוע מסויי�, לחברה 50יובל  ְלֶרֶגל

  Sְַכר ְיס;ד 7,960+  רגילהעמלה   2,816= &  10,776 : של ניר לקר- השתלמות "משכורת קובעת"

  משכורת קובעת 776,10×  %7.5= 7  20.808   :של ניר מהמשכורת הקובעת %7.5

  .דתשובה   
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שווי שימוש   ;ֵלל, & 16,000 �") סשכר ברוטו למ(" 9/2010� לצור% חישוב מס ב הנירשל  שכרה  .20שאלה מספר 
  . & 2,140 �ברכב 

ַעל ֶחְ:=;- מרכיב תגמולי (בחודש &  960לקופת גמל לקיצבה  עבורהַמְפִרי:  הנירשל  המעביד
א את יג� ה המפקיד נירה, למע- הסר ספק[ בחודש&  160בד- כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי-, החלק

קופת גמל לקצבה 2ְִגי� הפרשות המעביד ל 9/2010בתלוש  הנירמהו השווי שיש ִלְזק/4 ל
  ?ביטוח אובד� כושר עבודהול

 &   81  .א  

 &   79  .ב

 &   0  .ג

  &   48  .ד

  פתרו�  

  הנחיות מס הכנסה, לפקודת מס הכנסה) 14(32סעי8   סעיפי� רלוונטיי�

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

  :2010בשנת המס . ע.כ.איטוח חישוב ההוצאה לרכישת בְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניי�   הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה ְ=ִגי- ההפרשה ל .1

  16,000 �  2,140= &  13,860:  למעט שווי שימוש ברכב נירשל  הכנסת עבודה

  min) רכבבהכנסת עבודה למעט שווי שימוש  13,860;  32,060( ×  7.5%= &  1,039.50 <&  960

 max)  0;  960 �  1,039.50= (  י-ֵא : שווי קיצבה

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

  :תקרה ראשונה

    : משכורתו של העובדמתו% ) קיצבה(ת המעביד למרכיב התגמולי� שיעור הפרש

6.93%  =13,860  /960  

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

%0.57  ) =0  ;%6.93 � %7.5  (max  

  :ונבחר את הקט- ִמֵ=י- השניי� 3.5%�נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%0.57  ) =%0.57 ;%3.5  (min  

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

  %0.57×  13,860=   7 79.00  :1תקרה 

   : תקרה שניה 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.מותר ְלַהְפִרי: לא השיעור ַהBְַרִ=י אותו

  min)  13,860;  32,060( ×  %3.5=  7 485.10  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

79.50  & =960  � %7.5  × )32,060  ;13,860  (min 

   max)  79.50;  0= (  7 5079.  :3תקרה 

  :היא הקטנה ִמֵ=י- שלוש התקרות שחישבנו. ע.כ.תקרת ההוצאה האפשרית לא

  min)  79.00;  485.10;  79.50= (  79.00  .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  :שיש ִלְזק;8. ע.כ.ונקבל שווי א, מההפרשה ְ=פ;ַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max)  160 � תקרת ההוצאה 79;  0= (  7 81                    .:ע.כ.שווי א

  .אתשובה   
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שנות עבודה  4לאחר , 30/11/2010�ב הפוטר, )811ו 7, 3בני (ילדי�  3+ עובדת נשואה  ,נירה  .21שאלה מספר 
  .& 8,200 � משכורת החודש  נירהשולמה ל 11/2010בתלוש . היחיד האצל מעביד ְרצ$פ;ת

  :חושבו הסכומי� הבאי�, 11/2010שמולא במועד תשלו� שכר  161� בטופס ה

  &  32,800 �  לפקודה) א7(9' ס ְלִפיממס  ָ�ט$ר ְ�ִריָ:ה ַמֲעַנק. 1

  &  17,040 �  חייב במס הכנסה ְ�ִריָ:ה ַמֲעַנק. 2

  ?נירהכמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של , פי התקנותלא� חישוב המס נעשה 

 &   969  .א  

 &   2,449  .ב

 &   81  .ג

  &    3,627  .ד

  פתרו�  

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

  .לא נלקח בחשבו- בחישוב המס) & 32,800( לפקודה) א7(9' ָ�ט$ר ממס ְלִפי סהַ ְ�ִריָ:ה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

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

מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ; פטור ממס ְלִפי , עביד המשל� לעובד למעט עובד יומימ"
מס ְ ִאי$9 היה משכורת בלתי , ינכה בעת התשלו� מהחלק שאינו פטור, פקודהל) א7(9סעי8 
  ..."ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד, קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

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

מס בסכו� השווה , בעת התשלו�, ינכה ממנה, בלתי קבועהמעביד המשל� לעובד משכורת "
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
  ..."תי קבועהעשר מהמשכורת הבל� בתוספת החלק השני�, החודש לאותו חודש

  :החישוב

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ
  0.25  נסיעות. ז.נ
  0.50  אשה. ז.נ
  3.00  )3(ילדי� . ז.נ

  & 1,178.75= &  205×  75.5  כ נקודות זיכוי"סה

  17,040/  12= &  1,420  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני� עשר מ

 8,200+  1,420= &  9,620  :     ורת הבלתי קבועהמהמשכ 12�החלק ה+ משכורת החודש 

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

1,259.50 & = 23% ×  )8,470  � 9,620 (  +14% × 3,700  +10% × 4,770  

  max)  0;  01,259.5 � 1,178.75= (  7   75.80  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי� אישיי� 

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

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

  max)  0;  957.20 � 1,178.75= (  &   0  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי� אישיי� 

  80.75 � 0= &  80.75   :הפרש המס

אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , )סכו� מעוגל( 12�כפל בהפרש המס מו
  75.80×  12=  7 969   "):המשכורת הבלתי קבועה("

  .תשובה א  
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בחוק על פי פרק ביטוח נכות , מהמוסד לביטוח לאומי חודשית המקבל ִקְצ=ַ , 26 -עובד ב, ניר  .22שאלה מספר 
  .")ְצַ=ת ָנכ$ת ְ ָלִליתִק (" הביטוח הלאומי

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

 .על פי פקודת מס הכנסההכנסה זו ְ�ט$ָרה ממס  ִקְצַ=ת ָנכ$ת  .א  

 .על פי פקודת מס הכנסה הכנסהזו מהווה הכנסה חייבת במס  ִקְצַ=ת ָנכ$ת  .ב

א% לא יותר מתקרת הפטור , נסההכ זו פטורי� ממס נכותמקצבת  35%, ככל קיצבה  .ג
 .על פי הפקודה

עיוור או נכה כמשמעות� ניר נחשב  Rְ% ְוַרק ִא� הכנסה זו ְ�ט$ָרה ממס ִקְצַ=ת ָנכ$ת  .ד
  .לפקודה )א)(5(9בסעי8 

  פתרו�  

  )ג6(9' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי�

  :פטורי� ממס, לפקודה 9' לפי ס  הסבר הפתרו�

...  "  

לחוק הביטוח  2'או פרק ט 2'פרק ו', לפרק ג' המשתלמת על פי סימ- ה יצבת נכותק) ג6(
וקצבת תלויי� ' הלאומי וקיצבת זקנה וקיצבת שאירי� המשתלמות על פי פרק ב

  ";  לחוק האמור' המשתלמת על פי פרק ג

  .אתשובה   
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 186עובד  נירו(בחודש &  9,000 � נירושל  ושכר. בבני-- מועסק כדי, מבולגריהעובד זר , נירו  .23שאלה מספר 
  ).שעות בחודש

  ? נירושל  ושיש לשל� בכל חודש 2ְִגי� שכר" היטל העסקת עובד זר"סכו�  ומה

 &   1,350  .א  

  &   900  .ב
 &   1,800  .ג

  &   675  .ד

  פתרו�    

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

  ).הגדרות( 1' ס �פקודת מס הכנסה 

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

, )איסור העסקה שלא כדי- והבטחת תנאי� הוגני�(בחוק עובדי� זרי� כהגדרתו  �" עובד זר"
  :למעט כל אחד מאלה, 1991�א"התשנ

הסדרי� כלכליי� (לחוק יישו� ההסכ� בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ' עובד זר שפרק ו  )1(  
  ;חל עליו, 1994�ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות שונות

ל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את עובד זר המועסק כדי- בישרא  )2(  
  ;למקו� מגוריו באותה מדינה, בדר% כלל ְ=ת;� יו� העבודה, ישראל

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

  )4(  Xוספורטאי חו Xא לפקודת מס הכנסה75כהגדרת� בסעי8 , עיתונאי חו;  

הכנסה בסכו� השווה לפעמיי� השכר , בודהַ=ֲעב$ר חודש ע, עובד זר שמשולמת לו  )5(  
 180�ולגבי עובד זר המועסק פחות מ, או הכנסה בסכו� הגבוה ִמYֶה, הממוצע במשק
הכנסה בסכו� השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא  –שעות בחודש 

או הכנסה , ומוכפל בסכו� השווה לפעמיי� השכר הממוצע במשק 180�מחולק ב
  ;ִמYֶה בסכו� הגבוה

או עבירות , 1977�ז"התשל, א לחוק העונשי-203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעי8   )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 א ִא� ֵ -ֶא9ָ 

  

השכר הממוצע כפי שהוא מחושב  �" השכר הממוצע במשק", לפקודת מס הכנסה 1' לפי ס
כפי שמפרס� , ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ב(2לצור% גמלאות ודמי ביטוח לפי סעי8 

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

   � אמור הלחוק ) א(45' ְלִפי ס

מס% כל ההכנסה של עובד זר ששיל� בשנת המס  20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של "
וא� העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפי� ) ההיטל �בפרק זה (

ובענ8 המסעדות , 10% �בענ8 החקלאות : אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להל-
  ."%15 �בענ8 הבניי- בענ8 התעשייה או , )1(יותהאתנ

  .10.75% �  2010שיעור ההיטל בענ8 המסעדות האתניות בשנת   )1( 
        

מפעמיי� השכר הממוצע נמו% הכנסה בסכו� , )שעות 186( ַ=ֲעב$ר חודש עבודה, משולמת לנירו
  & 8,015×  2= &  16,030 <&  9,000  � במשק

  �  נירושל  ושיש לשל� בכל חודש ְ=ִגי- שכר" ת עובד זרהיטל העסק"סכו� , לפיכ%

  0009,×  הבני-שיעור ההיטל בענ8  %15=  7 1,350

  .אתשובה   



24 

 

 2010שנת המס 

 

  

 תמבוטח הנירחלות ה;ָרא;ת ַצו ַהְרָחָבה לביטוח ֶ�ְנְסי;ִני מקי8 במשק ו הועל מעסיק הנירעל   .24שאלה מספר 
לפי הטבלה  �שיעורי ההפרשות . & 7,200 �  הנירהשכר המבוטח של . יפהְלִפיו בקר- פנסיה מק

  .ד לצו זה6שבסעי8 

על פי , נירה 2ְַעדשיועבר לקר� הפנסיה  )הפרשת עובד+ הפרשת מעביד (הכולל  מהו הסכו�
  ?9/2010בחודש , צו ההרחבה

 &   1,080  .א  

 &   540  .ב

 &  1,320  .ג

  &   360  .ד

  פתרו�  

  ָבה לביטוח ֶ�ְנְסי;ִני מקי8 במשקַצו ַהְרחָ   סעיפי� רלוונטיי�

חובת הביטוח הפנסיוני תחול על השכר , לביטוח ֶ�ְנְסי;ִני מקי8 במשק ההרחבהַצו ג ב6' לפי ס  הסבר הפתרו�
  .הנמו% מבי- השניי�, או השכר הממוצע במשק כפי שיעודכ- מעת לעת, המשול� לעובד

  ). 7 8,015(במשק לא עולה על השכר הממוצע ) 7 7,200(שכרה של נירה 

ס% כל ההפרשה שיש , ַצו ַהְרָחָבה לביטוח ֶ�ְנְסי;ִני מקי8 במשקלד 6ְלִפי הטבלה שבסעי8 
  .7.5% 8 ) 31/12/2010עד (ואיל%  1/1/2010הפרשות העובד החל מיו� להעביר 

   200,7×  57.%=  7 540 � 20109/בחודש  נירה ְ=ַעדהכולל שיועבר לקר- הפנסיה  %הס, לפיכ%

  .בתשובה   
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להסדר  =ַהְפָר:;ת ְלַהְתִחילכשהגיע המועד . ָחָד:מעביד  ֵאֶצל 2/5/2010�לעבוד ב ִהְתִחילניר   .25שאלה מספר 
ְתֶנה $מ; ַ=ֲעדתשלו� הכספי� להסדר הפנסיוני שהמעביד החדש הודיע לו , ניר ֲעב$רפנסיוני 

Z;ֵר: שתשלומיו ותשלומי ניר . כל עובדי החברה ְ מ;, "ב"המנהלי�  לביטוח ִיְצָטֵר8שניר  ְ=ָכְ% 
  .ַר=;ת ֶזה ָ:ִני�הוא מבוטח  ָ=", "פ" ֶ�ְנִסNָה ַמTִיָפה מעביד להסדר הפנסיוני יועברו ְלֶקֶר-ה

; קנותהחוקי� והת, ההסדרי� שלעיל ֶאְפָ:ִרNִי� ַעל ִ�י פקודת מס הכנסה ְ:ֵני, למע- הסר ספק[  
פו] של העובד ר$יצֵ על , בתקנות או בַתTָנ;ֵני ההסדרי�, בחוק ַהְגָ=ָלהוֵאי- כל  ,מטרהאותה לי� מיועד

  .] כספי� בכל אחד מה� ַהְפָקַדתאו על , לכל אחד מה�

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� /בחר( ?נירשל  לדרישתו ְלֵהָענ/ת הא� המעביד חייב
  )המשפטי� ַה2ִָאי�

שיופקדו  ְ=ָכְ%  ניראת תשלו� הכספי� לקופת גמל ְ=ַעד  ת/נַרMַאי ְלַהְת לא המעביד . כ�  .א  
 ".ב"ביטוח המנהלי� ב

 .ההסדר הֶ�ְנְסי;ִני ֲעב$ר עובדיו ַ�ת Qֶֶמל ֵיָעֵרְ% $קבאיזו  עַ ;ִלְק= מעבידה ְזכ$ת/ של. לא  .ב

אית-  ְמס$ֶיֶמת של קופות הברשימנמצאת " פ"קר- הפנסיה  ֲאָבל &ְ- ְוַרק ִא�, כ�  .ג
 .ָק:$רהמעביד 

�ְנִסNָה  ֶקֶר-ולא ְ=  ְמַנֲהִלי�של המעביד מבוטחי� בביטוח  כל עובדיוש ֵמRַחר, לא  .דֶ
  .ַמTִיָפה

  פתרו�    

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

עובד הַזַ אי להצטר8 כעמית " �  )קופות גמל(הפיקוח על שירותי� פיננסיי�  חוקל) א(20' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
או , )הדי- או ההסכ� � בסעי8 ֶזה (ְלַר=;ת ֶהְסֵ � ִקי=$ִצי , ְלִפי כל די- או ֶהְסֵ �, לקופת גמל

דת כל קופת גמל המיוע, בכל עת, ר/ִלְבח ַרMַאי ,להמשי% וִלְהי;ת עמית בקופת גמל ָ Gמ$ר
למטרה של קופת הגמל שִנְקְ=ָעה ְלִפי הדי- או ההסכ� ְלצ;ֶרְ% הפקדת תשלומיו ותשלומי 

בכפו8 לַהְגָ=ל;ת על צירו8 עמיתי� שנקבעו בתקנו- קופת הגמל ולַהְגָ=ל;ת על הפקדת , מעבידו
ל ומעבידו של עובד ָ%Nמ$ר לא יתנה את תשלו� הכספי� לקופת הגמ, 22כספי� ְלִפי סעי8 

2ְַעד עובדו בכ- שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתו- רשימה מסוימת של 
  ".והכל א4 א� נקבע אחרת בדי� או בהסכ�, קופות

, ֶאְפָ:ִרNִי� ַעל ִ�י פקודת מס הכנסהשני ההסדרי� הֶ�ְנְסי;ִניי� שלעיל , ְלִפי נתוני השאלה
, )ְלצ;ֶרְ% הפקדת תשלומי העובד ותשלומי המעביד( מיועדי� לאותה מטרה; החוקי� והתקנות

, בתקנות או בַתTָנ;ֵני ההסדרי�, )לחוק ֶזה 22ְלַר=;ת ַהְגָ=ל;ת מכח סעי8 ( וֵאי- כל ַהְגָ=ָלה בחוק
  .או על הפקדת כספי� בכל אחד מה�, על צירופו של העובד לכל אחד מה�

את תשלו� הכספי� להתנות  רשאילא וא וה נירשל  להיענות לדרישתוחייב  המעביד, לפיכ%
  ."ב"שיופקדו בביטוח המנהלי� בכ-  בעדולקופת גמל 

  .אתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
 

יו� את " תובדבר פירוט תנאי עבודהודעה לעובד "יש לציי� ב, על פי החוק הרלוונטי, הא�  .26שאלה מספר 
  )המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�י את /בחר(? עובדההמנוחה השבועי של 

 .את יו� המנוחה השבועי של העובדאי- לציי- בהודעה . לא  .א  

 .יו� המנוחה השבועי חל בשבת ֲאָבל Rְ% ְוַרק ִא�, כ-  .ב

 ".עובד זר"העובד הוא  ֶא9ָא ִא� ֵ -, לא  .ג

  .את יו� המנוחה השבועי של העובדיש לציי- בהודעה . כ-  .ד

  פתרו�  

  )א(2' ס �  )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד   י� רלוונטיי�סעיפ

פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה , )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד ל 2)א(' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  :בעניני� אלה

  ;זהות המעביד וזהות העובד)   1(  "

היה ; קופת העבודהת �תארי% תחילת העבודה וא� חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה )   2(
  ;יציי- זאת המעביד, חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה

  ;תיאור עיקרי התפקיד)   3(

  ;ציו- שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד)   4(

ס% כל התשלומי� המשתלמי� לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלו� השכר ואול� א� )   5(
  ;דירוג העובד ודרגתו �� קיבוצי או לפיו מכוח הסכ, נקבע שכר עבודתו על פי דירוג

  ;לפי העני-, אורכו של יו� העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד)   6(

  ;יו� המנוחה השבועי של העובד)   7(

וכ- פירוט , סוגי תשלומי� של המעביד ושל העובד בעבור תנאי� סוציאליי� של העובד)   8(
ואול� א� התחיל , פועל את התשלומי� האמורי�הגופי� שאליה� המעביד מעביר ב

ימסור על כ% הודעה , מעביד להעביר בפועל את התשלומי� לאחר מסירת ההודעה
  ;נפרדת לעובד

צד להסכ� קיבוצי כמשמעותו , לגבי מעביד שהוא או שארגו- מעבידי� שהוא חבר בו)   9(
המסדיר את תנאי העבודה של העובד , 1957�ז"תשי, לחוק הסכמי� קיבוציי� 1בסעי8 

  ;ש� ארגו- העובדי� שהוא צד לאותו הסכ� והמע- לפניה אליו �

ת- שירותי� או לגבי מעביד שהוא לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למ)  10(
והחוזה האמור כולל הוראות לעניי- , קבל- כוח אד� שהוא צד לחוזה ע� מעסיק בפועל

עד ) 1(כמפורט בפסקאות , תנאי העבודה כאמור –תנאי עבודה של עובדו של המעביד 
וכ- תנאי� הנוגעי� לסיו� יחסי עובד ) 1)(ג(וכל פרט נוס8 שנקבע לפי סעי8 קט- , )9(

כהגדרת� בחוק העסקת  –" מעסיק בפועל", "קבל- כוח אד�", לעניי- זה; ומעביד
  " .1996� ו"התשנ, עובדי� על ידי קבלני כוח אד�

  .תשובה ד  
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 14�נירה יצאה ל 1/2/2010�ב. 1/1/2009�נירה התחילה לעבוד במשכורת אצל מעבידה ב  .27שאלה מספר 
ה קופכל הת ְ=ַעדנירה היתה זכאית לדמי לידה . אחר שילדה ב- בריאל, שבועות חופשת לידה

בתו� ( 10/5/2010� נירה חזרה לעבודה ב). מכח חוק הביטוח הלאומי(בה היתה בחופשת הלידה 
  .נירה התפטרה מעבודתה על מנת לטפל בילדה 31/8/2010�ב). חופשת הלידה

, שתוארו בשאלה2/ת יOְ2ִַס , Aְ0ַAִֶלי�ִאי� י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ָ /בחר
 ..."ְלִעְנַי� ְקִביַעת ְסכ$� הפיצויי�: "את המשפט

 .התקופה בה היתה נירה בחופשת לידה $ָבא ְ=ִמְנָי->לא   .א  

 .יו� 14על  ָהע;ֶדֶפתהתקופה בה היתה נירה בחופשת לידה  $ָבא ְ=ִמְנָי->לא   .ב

יו� לשנת  30שלא תעלה על , ה בה היתה נירה בחופשת לידההתקופ $ָבא ְ=ִמְנָי->  .ג
 .ְצִביָרה ְזכ$תע� , עבודה

 .כל התקופה בה היתה נירה בחופשת לידה $ָבא ְ=ִמְנָי->  .ד

 פתרו�    

  ). 5(2' ס, )א(7' ס �חוק פיצויי פיטורי�   סעיפי� רלוונטיי�

 ).3(10' תק � )תה כפיטורי�חישוב הפיצויי� והתפטרות שרואי� או(תקנות פיצויי פיטורי� 

על , תו% תשעה חדשי� מיו� שילדה, התפטרה עובדת" � חוק פיצויי פיטורי�ל) א(7' לפי ס  הסבר הפתרו�
  ".יראו ְלִעְנַי- חוק זה את התפטרותה כפיטורי� –מנת לטפל בילדה 

 קה מחמתיראו רציפות בעבודה אפילו חלה בה הפס 1ְלִעְנַי- סעי8 , לחוק האמור) 5(2' לפי ס
  ".חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעביד"

חישוב הפיצויי� והתפטרות שרואי� אותה (תקנות פיצויי פיטורי� ל) 3(10לפי תקנה 
תקופה של חופשה או " �במני�  תובאקביעת סכו� הפיצויי� לא  לעני�, 1964�ד"תשכ, )כפיטורי�

למעט תקופה , יו� לשנת עבודה 14לחוק העודפת על ) 5(82 פגרה שלא בשכר כאמור בסעי
, בהתא� לתוספת השביעית לחוק הביטוח הלאומי כאמור שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה

  ;1953–ד"תשי

מכח חוק (כל התקופה בה היתה בחופשת לידה  2ְַעדמאחר שנירה היתה זכאית לדמי לידה 
כל התקופה בה היתה בחופשת , קביעת סכו� הפיצויי� ְלִעְנַי�, תובא במני�, )הביטוח הלאומי

 .לידה

  
 .תשובה ד
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  .28שאלה מספר 

  

, חודשי עבודה במקו� עבודתו 28ְ=ת;� . ֲעב;ָדה�ְ:ע;תִמְ:ַ>�9ֵ על בסיס של שכרו של ניר 
  .מוקדמת על פי החוקשיכנסו לתוק8 ְ=ת;� תקופת ההודעה ה, הודיע המעביד לניר על פיטוריו

על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות, לפיטורי�כמה ימי הודעה מוקדמת 
  ?לנירָלֵתת המעביד 

 .ימי�   28  .א  

 .ימי�   חודש  .ב

 .ימי�  23  .ג

   .ימי�  26  .ד

  פתרו�  

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

  .12' ס �חוק פיצויי פיטורי� 

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

   � בחוק זה 

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

  ;לחוק פיצויי פיטורי� 12כהגדרת� בסעי8  � " עובד בשכר", "עובד במשכורת"

  

משתל� על , בד שעיקר גמול עבודתועו �" עובד במשכורת" �לחוק פיצויי פיטורי�  12' סְלִפי 
  .עובד שאינו עובד במשכורת 8" בשכר8עובד"; בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר

  

  ".בשכר�עובד"ניר הוא , ְלִפיָכְ% . שעות עבודהִמְ:ַ>�9ֵ על בסיס של שכרו של ניר 

  

   � לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות 4' ְלִפי ס

  :כמפורט להל-, אי להודעה מוקדמת לפיטורי�עובד בשכר ַז ַ   " 

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

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

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

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

  

  .ניר נמצא במהל% שנת עבודתו השלישית .חודשי� 4�שה� שנתיי� ו, חודשי� 28 � נירותק של 

  

הודעה  לנירלתת המעביד על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות, לפיכ%
  ). 21+  4 / 2( =    ימי� קלנדריי� 23התפטרות של  מוקדמת ל

  

  .גתשובה   
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כי מצבה ַהT;ֵבַע  ,אישור רופאמסרה נירה למעבידה , לקראת סו8 חופשת הלידה שלה .29שאלה מספר 
  .נ;ָס8 ֶאָחדמעבודתה חודש מחייב את היעדרותה , הלידה ֵעֶקב, יַהְ=ִריא$ִת 

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� /בחר(? על פי החוק הרלוונטי, יעדרות זומהו די� ה
 )המשפטי� ַה2ִָאי�

  .לא תשלו�לכדי- חופשה  נירהZִי- היעדרות זו של   .א 
 .חופשת לידהכדי-  נירהZִי- היעדרות זו של   .ב

  .כדי- היעדרות ִמְ�Rת מחלה נירהZִי- היעדרות זו של   .ג
אי- ו ,כאילו עבדה בה עבודה מלאה, תקופת היעדרות זו ַעדְ= ָמֵלא זכאית לשכר  נירה  .ד

 .או מזכויותיה משכרה ההיעדרות ְלַנ ;ת ֶאת

 פתרו� 

 )2)(ג(7' ס �חוק עבודת נשי�  סעיפי� רלוונטיי�

מתו� חופשת הלידה עד "עובדת רשאית להיעדר מעבודתה , לחוק עבודת נשי�) 2)(ג(7' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
א� אישר רופא כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת ובמידה , י� מאותו יו�תו� ששה חדש

 ".די� היעדרות לפי פסקה זו כדי� היעדרות מפאת מחלה; שאישר

 .תשובה ג 
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בכל חודש משל� המעביד את  4�ב, ִ ְכָלל .דשִמְ:ַ>�9ֵ על בסיס של חו נירשל עבודה השכר   .30שאלה מספר 
�רק ב נירשיל� המעביד ל, & 8,000בס%  2/2010את משכורת , ְ=ַר�. חודש הקוד�שכר ה

�ֲהָלַנתפיצויי  ,בשל איחור זה של תשלו� המשכורת, נירבית הדי- לעבודה פסק ל. 30/3/2010
  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, ְמֵלִאי� Sָָכר

  ?ית הדי�� על פי פסיקת בלָ $לשכר המ $ָ0ִAֵֶס4מהו הפיצוי 

 &   4,000  .א  

 &   3,600  .ב

 &   3,029  .ג

  &   2,800  .ד

  פתרו�  

  .)א(17 'ס, 9 'ס, 1 'ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי�

שכר עבודה המשתל� על בסיס של חודש ישול� ע� תו� החודש " �  לחוק הגנת השכר 9' סְלִפי   הסבר הפתרו�
בחצות  28/2/2010�הוא ה וארפברכלומר המועד לתשלו� משכורת חודש  ".בעדו הוא משתל�

  .1/3/2010� טר� כניסת ה, הלילה

  :לחוק 1' לפי ס

  . היו� התשיעי שלאחר המועד לתשלו� שכר העבודה �" היו� הקובע"

  .שכר עבודה שלא שול� עד ליו� הקובע –" שכר מול-"

יו� התשיעי שלאחר תו� החודש בעדו שלא שולמה לו עד ל נירשל  2/2010משכורת , כלומר
  ".שכר מול-"היא , מתמשתל איה

  :לחוק הגנת השכר) א(17סעי8  ְלִפי

  ):פיצוי הלנת שכר �להל- (לשכר מול- ִיָ$ֵס8 הסכו� הגבוה מבי- אלה 

החלק העשרי� מהשכר  8 השבוע הראשו� שלאחר המועד לתשלו� שכר העבודה  2ְַעד )1(
 ;ול�החלק העשירי מהשכר המ 8שלאחריו  או חלק משבועובעד כל שבוע , המול�

על  20%בתוספת , הפרשי הצמדה לתקופה שמ- המועד לתשלו� שכר העבודה עד יו� תשלומו )2(
בעד ; הסכו� הכולל של השכר המול- והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה

 .האמורה באופ- יחסי 20%חלק מחודש תשול� התוספת של 

לחוק הגנת השכר ) 1)(א(17ההלנה לפי סעי8  פיצויי, בתקופות של עליה מתונה במדד המחירי� לצרכ-
  ).2)(א(17יהיו גבוהי� מפיצויי ההלנה לפי סעי8 

  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, פיצויי הלנה מלאי� נירבית הדי- לעבודה פסק ל

שלאחר   5�חל בשבוע ה, )יו� לאחר המועד לתשלו� שכר העבודה 30(יו� התשלו� בפועל 
  30/  7=  4.29=  החמישיהשבוע   .העבודההמועד לתשלו� שכר 

  ):1)(א(17חישוב הפיצוי ְלִפי סעי4 

  8,000/  20 =  &    400  :תוספת הלנה בעד השבוע הראשו-

  ) 0008,/  10( ×  4=    &   200,3  :שבועות נוספי� 4תוספת הלנה בעד 

   &   600,3  :פיצוי הלנת השכרכ "סה

  .בתשובה   
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המעביד . תשלו� דמי הבראה ִ=ְדַברחלות ה;ָרא;ת צו ההרחבה הפרטי  ומעבידעל ו נירעל  .31שאלה מספר 
בתלוש  .ספטמברבמשכורת חודש , על פי הוראות הצו, משל� דמי הבראה פע� בשנה בלבד

  .31/8/2010ועד  1/9/2009�התקופה שמ ְ=ַעדשיל� דמי הבראה  9/2010

ִהְתַ�ֵ\ר  30/11/2010�ב. 1/7/1995� עבוד אצל מעבידו בהתחיל ל ,עובד במשרה מלאה, ניר
  .מעבודתו

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"ְלִפי צו ההרחבה הנ, & 351א� מחיר יו� הבראה הוא 
 ?)תלוש שכר אחרו�( 11/2010לניר בתלוש 

  &   789.75  .א 
 &   526.50  .ב

 &    702.00  .ג

 &    0  .ד

 פתרו� 

 .כללי בדבר תשלו� דמי הבראה וצו ההרחבהההסכ� הקיבוצי ה סעיפי� רלוונטיי�

  .31/8/2010ועד  1/9/2009�ניר קיבל דמי הבראה בעד התקופה שמ 8/2010בתלוש  הסבר הפתרו�

עובד יהיה זכאי לדמי הבראה א8 לאחר סיומ� של יחסי עובד ומעביד  �להסכ� ) א(7' לפי ס
לא קיבל את דמי ההבראה  א�, וזאת לגבי תקופה של עד שנתיי� שלפני תו� תקופת עבודתו

  .עבור אותה תקופה במהל% עבודתו

  .חודשי� 3ובס% הכל , 30/11/2010ועד  1/9/2010�מ ניר לא קיבל דמי הבראה עבור התקופה

ואמורה היתה  1/7/2010�שהתחילה ב(של ניר  16�העבודה החודשי� אלו מהווי� חלק משנת 
  ).30/6/2011�להסתיי� ב

  .ימי הבראה 9ֵי: לשל� לעובד  16�ְ=ֶ:ל שנת העבודה ה

  
  :החישוב

  ַ>ֲעִרי8 351×  ימי הבראה 9× חודשי� בשנת העבודה  3/  12=  7 789.75

  

 .7 789.75קצובת הבראה בס%  ,ע� פרישתו, ֵי: לשל� לניר, לפיכ%

 .אתשובה  
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  .32שאלה מספר 

  

ימי�  ִמְסָ�רשל  לחופשה 5/12/2010�ב לצאתַ=Tֵ: ִמְת המעביד לניר שהוא ה;ִדיַע  1/11/2010�ב
  .�Nָ$ְמס

ְלָכל  לו ישולמוכ% ש, Zַָר: ְלַהְקZִי� ֶאת תשלו� דמי החופשהא% , המעביד ה;ָרRתניר קיבל את 
  .ְ:ֵני ימי� ִלְפֵני תחילת החופשה ָחר$ַהBְא

י את המשפט /בחר(? תו של נירלדרישְלֵהָענ/ת המעביד  ַח0ָב, לפי חוק חופשה שנתית, הא�
  )הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�

 .את שכרו עובדמשלמי� ל ביו� ֶ:=; Rְ% ְוַרקי� שולממדמי חופשה . לא  .א  

 .נירהמעביד ַחNָב ְלֵהָענ;ת לדרישתו של , ַ=Dְִסי=;ת שתוארו בשאלה. כ�  .ב

ב את המעביד לשל� דמי חופשה ִלְפֵני ַק�Nָ הסכ� קיבוצי ַהְמַחNֵ  ֶא9ָא ִא� ֵ - ,לא  .ג
 .תחילת חופשה

  .ניר יוצא לחופשה של שבעה ימי� לפחות ֲאָבל Rְ% ְוַרק ִא�, כ�  .ד
  פתרו�  

  .11' ס � חוק חופשה שנתית   סעיפי� רלוונטיי�

דמי החופשה ישולמו לכל המאוחר ביו� שבו היו משלמי� " � לחוק חופשה שנתית  11' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
א- א� העובד יוצא לחופשה של שבעה ; אילו לא יצא לחופשה והוסי8 לעבוד, לעובד את שכרו

ישולמו לכל המאוחר שני ימי� לפני  8 ודרש להקדי� את תשלו� דמי החופשה , ימי� לפחות
  ".תחילת החופשה

  .דתשובה   
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Zְֵמי ְנִסיע;ת ישולמו לו ְלִפי צו , ְלִפי ֶהְסֵ � העבודה. ִמSְָרה אצל מעבידו 75%�בעובד  ניר  .33שאלה מספר 
  .  ההרחבה ִ=ְדַבר ִהְ:ַ>ְ>פ$ת המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

  .2/9/10 � 1/9/10בתאריכי� בחופשה יומיי� יה לאחר שה, בפועל ימי� 19עבד  9/2010�ב

חיר כרטיס חופשי חודשי מ. & 13.10 �) כיוו� אחד( ממנה אולעבודה  אוטובוסבמחיר נסיעה 
   .& 465 �ו ואת מקו� עבודת יוה ;ֵלל את ֵאז;ר ְמג$ר

ליו� 7  23.70ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ַהCְַר2ִי ְלִפי סהוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזרא� 
? 2ְ9/2010ִגי� חודש  נירמעביד לשל� להשעל  המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

  )מעוגל סכו�(

 &   498  .א  

 &   338  .ב

 &  465  .ג

  &  450  .ד

  פתרו�  

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

כל עובד הזקוק " � ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודהבצ 3' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
ל ממעבידו השתתפות עד המכסימו� האמור ַזַ אי לקב, לתחבורה כדי להגיע למקו� עבודתו

בו השתמש בתחבורה כדי  2ְפ/ַעלבהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְ=ַעד כל יו� עבודה , 2בסעי8 
  ".להגיע למקו� עבודתו

  .חלקיות משרה לא נוגעת לזכותו של העובד להשתתפות מעביד בהוצאות הנסיעה

ליו� &  23.70הוא עד  01/01/2010יעה מיו� שיעור החזר הוצאות הנס, לצו ההרחבה 2' ְלִפי ס
  .עבודה

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או " ,ו ההרחבהבצ 4' ְלִפי ס
על יסוד כרטיס הנחה של , כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקו� מגורי העובד למקו� עבודתו

  ."א� קיי� כרטיס הנחה כזה, מספר נסיעות

  .ימי עבודה 19�ל&  497.80כלומר , )13.10×2(ליו� &  26.20  �באוטובוס  ת בודדותומחיר נסיע

  . & 465 �ואת מקו� עבודתו  נירהכולל את איזור מגוריו של " חופשי חודשי"מחיר כרטיס 

  23.70×  19= &  450.30 �תשלו� לפי שיעור ההחזר המרבי על פי צו ההרחבה 

  min)  תקרה 450.30;  נסיעות בודדות 497.80;  חופשי חודשי 465= (  7 450.30    8הדר- הזולה 

 .7 450 � )מעוגל( 20109/ְ=ִגי- חודש  לנירסכו� דמי הנסיעות המינימלי שעל המעביד לשל� 

  .דתשובה   
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  .34שאלה מספר 

  

�ל 15:00בי- השעות  ,בכל יו�).  'ו�'א(ימי�  6הוא ב- , במקו� עבודתו, נירשבוע עבודתו של 
זמ- ההפסקה לא  .ממקו� עבודתוָלֵצאת  ַרOַאי במהלכה הוא, הפסקה נירניתנת ל ,16:00
   .כחלק משעות העבודהֶנְחַ:ב 

סיי� את  ניר' ביו� א. צהריי�ב 12:00בשעה  בכל יו�לעבוד  נירבשבוע האחרו- התחיל 
סיי� ' ביו� ד, 22:00שעה סיי� ב' ביו� ג, 24:00סיי� בשעה  'ביו� ב. 24:00עבודתו בשעה 

  .17:00סיי� בשעה ביו� שישי , 24:00שעה סיי� ב' ביו� ה, 19:00שעה ב

  ?כמה שעות נוספות עבד ניר בשבוע ֶזה

 נ "ש  15  .א  

 נ "ש  10  .ב

 נ "ש  9  .ג

  נ"ש  13  .ד

  פתרו�  

  ).2000(הסכ� 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�
חוX ... ְלַר=;ת הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, העבודה

 ". 20מהפסקות ַעל ִ�י סעי8 

ההפסקה רשאי היה  ובעת, ֵמRַחר ֶ:בכל יו� הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה
)  לחוק שעות עבודה ומנוחה 20' ְלִפי ס(נוהג המעביד כדי- , לצאת מהמקו� שבו הוא עובד ניר

 .כשאינו מחשיב את זמ- ההפסקה כחלק משעות העבודה

תחו� יו�  .שעות עבודה 8 �תחו� יו� עבודה ). 'ו�'ימי� א(ימי�  6שבוע העבודה הוא ב- 
  .שעות 7 �) יו� שישי( י המנוחה השבועיתבעבודת לילה וביו� שלפנעבודה 

עבודת " ימי� אלו ניר עבדב, לפיכ%. 24:00סיי� את עבודתו בשעה  ניר' ה�ו 'ב, 'בימי� א
ובי-  22:00ה- בתחו� השעות שבי- , לפחות, עבודה ששתי שעות ממנה � הפירושש(" לילה
06.00.( 

  .שעות 43 �תחו� שבוע עבודה 
  

  :החישוב

כ שעות "סה  יו�
ניסה עד מכ

  יציאה

  ניכוי הפסקה

  )ביו� שעה(

כ "סה
שעות 
עבודה 
  ביו�

שעות עבודה 
  רגילות

מצטבר 
שעות 
רגילות 
  בשבוע

שעות 
  נוספות

  4  7 )עבודת לילה(  7 11  �  1  12  א

  4  14 )עבודת לילה(  7 11  �  1  12  ב

  1  22 8 9  �  1  10  ג

    28 6 6  �  1  7  ד

  4  35 )עבודת לילה(  7 11  �  1  12  ה

    39 4 4  �  1  5  ו

  נ"ש 13    39  52  �  6  58  כ"סה
  

  .דתשובה   



35 

 

 2010שנת המס 

 

  

מאז ועד היו� הוא עובד  .2006 בנובמבר 1�התחיל לעבוד אצל מעבידו ב, עובד במשכורת ,ניר  .35שאלה מספר 
  .ַעל;ְ=פ ימי� 165עבד  2010בשנת  .ִ=ְרִציפ$תאצלו 

מהו אור- , ות לפי חוק חופשה שנתית 2ְִלַבדנקבע נירזכויות החופשה השנתית של א� 
  ?לפי חוק זה, 2010זכאי 2ְַעד שנת  הואהחופשה השנתית לה 

 ימי�  12  .א  

 ימי�  14  .ב

 ימי�  11  .ג

  ימי�  13  .ד

  פתרו�  

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

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

  . נירשל  החמישיתהיא שנת עבודתו  2010שנת , חוק חופשה שנתית ְלִעְנַי�, לפיכ%

  .ימי� 16היא  החמישיתאור% החופשה השנתית ְ=ַעד שנת העבודה 

ימי� בשנת  165עבד  ניר ,ַעל;ְ=פ. 2010שנת  בכלומעבידו היה קיי�  נירהקשר המשפטי ֵ=י- 
  .עבודה זו

, היה הקשר המשפטי שבי- העובד ובי- המעביד קיי� כל שנת העבודה ,לחוק) 2()ב(3' לפי ס
יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר  � ימי�  200� והעובד עבד באותה שנה פחות מ

ק של יו� חל; 200כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר , )א(הימי� שלפי סעי8 קט- 
  .חופשה לא יובא במני-

  ) 165/  200 (               .               0.825הוא  200אל המספר  )165( יחס מספר ימי העבודה בפועל

, לפיכ%. חלק של יו� חופשה לא יובא במני-. 13.2מניבה את התוצאה  0.825�ימי� ב 16הכפלת 
  . ימי� 13 � לפי חוק חופשה שנתית  ,2010בעד שנת  ניראור% החופשה השנתית לה זכאי 

  .דתשובה   
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�החל ב. ֵעֶקב מחלה ומעול� לא ֶנֱעָדר שנתיי�כמזה היחיד  ואצל מעביד" עובד במשכורת" ניר  .36שאלה מספר 
ל בת זוגו ש. 15½�ב- ה דוילָלָקה  ָ=" ַ:ַ�ַעתמחלת  בשל ,ימי� 9 ומעבודת ֶנֱעָדרניר  3/1/2010

  .הֵרֵלַוְנִטיבחוק  ָ Gמ$ר המכוח זכאות המעבודת הלא נעדרהיא ו תעובדניר 

  .ַ Dְִדָר: בחוק ובתקנות, את האישורי� והמסמכי� הנוגעי� לעניי- ומסר למעביד ניר

Aֶ2ְל מחלה זו של , וִלְזק/4 ַעל ֶח2Aְ/� תקופת המחלה הצבורה של נירכמה ימי היעדרות זכאי 
  ?י החוק הֵרֵלַוְנִטיְלִפ , וילד

 ימי�   8  .א  

 ימי�    0  .ב

 ימי�   9  .ג

  ימי�    6  .ד

  פתרו�  

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

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

על חשבו- תקופת , וזכאי ִלְזק;8 בשל מחלת ילד, שני� 16שלא מלאו לו עובד שעמו ילד   .1" 
  :ימי היעדרות במספר ובתנאי� א� התקיי� אחד מאלה, המחלה הצבורה שלו

או שב- זוגו הוא עובד , ב- זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור  )א(
ימי�  8עד  �עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד 

  "  ;בשנה

לחוק  1הימי� הנקובי� בסעי8  8תקרת עולה על ההיעדרות , ל מחלת ילדוימי� בש 9ניר נעדר 
על חשבו- תקופת המחלה ימי היעדרותו  9מתו% ימי�  8הוא זכאי לזקו8 , לפיכ%. האמור

  .הצבורה שלו

  .אתשובה   



37 

 

 2010שנת המס 

 

 

 

בכל  ְמֵלGהעבד עבודה  3/2010�ב .במשרה מלאהמועסק עובד במשכורת ה ,31�ב- ה, ניר  .37שאלה מספר 
   .החודש

  :ה$ְרַ ב מהסכומי� ֶ:9ְַה9ָ-) לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימו�( נירשל  3/2010תלוש 

  &   Sְ  �   2,980.18ַכר ְיס;ד. 1

  &  687.00   �  שכר שעות נוספות. 2

  &  742.00   �  תוספת בשל עבודה במשמרות .3

בתלוש  נירל להוסי4הסכו� שעל המעביד  מהו ,7 3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו� א� 
  ?על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו�, 3/2010

 &   128  .א  

 &   870  .ב

 &   0  .ג

  &    183  .ד

  פתרו�  

  .3' ס �חוק שכר מינימו�   סעיפי� רלוונטיי�

  :לחוק שכר מינימו� 3' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

יו�  ְ=ַעד, העבודה שמשל� מעביד לעובדו יהיה שכר 2סעי8  ְלִעְנַי-השכר שיובא בחשבו-   )א(  "
  .עבודה רגיל כנהוג במקו� עבודתו

  :יבואו בחשבו- רכיבי השכר הבאי�) א(סעי8 קט-  ְלִעְנַי-  )ב(

  ;או שכר משולב שכר יסוד  )1(

  ;תוספת יוקר א� איננה כלולה בשכר המשולב  )2(

  ,תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו  )3(

, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, תוספת משפחה חשבו�לא יובאו בואול� 
והחזר , מענקי� על בסיס שנתי, ג"משכורת י, קבועה או קבוצתית, מוסכמת, פרמיה מדודה

   .ל ונסיעות שמשל� המעביד"אש, הוצאות לרבות הוצאות כלכלה

או , )2(8ו )1)(ב(לא היה שכרו של עובד משתל� לפי הרכיבי� המנויי� בסעי4 קט�   )  ד(
לפי שכר העבודה הרגיל ללא ) א(סעי4 קט�  ְלִעְנַי�יחושב השכר , לפי חלק מה�

  " .תוספות

  

  ).שכר היסוד( 2,980.18 � לחוק שכר מינימו� 2סעי8  ְלִעְנַי-שיובא בחשבו-  נירו של שכר

  

על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר , 3/2010בתלוש  נירהסכו� שעל המעביד להוסי8 ל
  :�מינימו

870 7  =.18980,2 � 3,850.18  

  .בתשובה   
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  . יו� 60 � ושל ב$ָרהMְ הַ תקופת המחלה . לפי חוק דמי מחלה נירדמי מחלה משולמי� ל  .38שאלה מספר 

הודעה מוקדמת לפיטורי� לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי�  נירהמעביד נת- ל 6/5/2010�ב
 17/5/2010�שני ה ָהֵחל ְ=י;�. 20/5/2010�הפיטורי� יכנסו לתוק8 ב, הלפי ההודע. ולהתפטרות

  . ימי� 7למעביד אישור מחלה לתקופה של ָמַסר ניר . ַמֲחַלת ַ:ַ�ַעתעקב  ֶנֱעָדרניר 

? חולה 2ְע/ד/, 820/5/2010פיטוריו של ניר לתוק4 ב ִיָ%Oְס$, שתוארו לעילOְ2ִַס2/ת , הא�
  )פט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�י את המש/בחר(

 .20/5/2010�ב של ניר יכנסו לתוק8 פיטוריו. כ-  .א  

 .או שהמעביד הוכרז פושט רגלל ;ִמ9ְִפע ָ�ַסק נירשל העבודה מקו�  ֶא9ָא ִא� ֵ -, לא  .ב

 .במהל% תקופת הזכאות לדמי מחלההמעביד לא רשאי לפטר את ניר . לא  .ג

  .ת"לפיטוריו משר התמ ֶהֵ>רהמעביד יקבל  �ֲאָבל Rְ% ְוַרק ִא , כ-  .ד

  פתרו�  

  .א4' ס � חוק דמי מחלה  סעיפי� רלוונטיי�

  :דמי מחלהלחוק  א4' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

במהל% תקופת הזכאות לדמי , מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו  )  א(  "  
ת עד לתקופת הזכאות וזא, מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכ� קיבוצי

  .4המקסימלית לפי סעי8 

  :וראות סעי4 זה לא יחולו באחד מאלהה  )ב(  

המעביד נת� לעובד הודעה מוקדמת לפיטורי� לפי חוק הודעה מוקדמת   )1(
  ;בטר� נעדר העובד עקב מחלתו, 82001 א"התשס, לפיטורי� ולהתפטרות

פושט רגל לפי פקודת  זרמקו� עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכ  )2(
נית- צו פירוק לפי  –וא� הוא תאגיד , 1980��"התש, ]נוסח חדש[פשיטת הרגל 

 –" פסק מלפעול", לעניי- זה; 1983�ג"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת החברות 
  .הפסקת פעילות שאינה זמנית

לרבות עובד שעניי- תשלו� לתקופת מחלה מוסדר לגביו על  –" עובד", בסעי8 זה  )ג(
  "  .הסכ� קיבוצי פי

  .אתשובה   



39 

 

 2010שנת המס 

 

 

ֵהֵחל המעביד להפריש  1/8/2009�ב.  1/5/2009�ב הלעבוד במשכורת אצל מעביד התחילה נירה  .39שאלה מספר 
 8.33%למרכיב פיצויי הפיטורי� בפוליסה הפריש המעביד (שכרה  א;ְמל ְ=ִגי-ביטוח מנהלי� ל העבור

ביטוח למרכיב הפיצויי� בשלומי המעביד ת ,ומעבידה נירהבי- דה לפי הסכ� העבו. )מהשכר
  .פיצויי פיטורי� ַעל ֶח2Aְ/�בואו י המנהלי�

 ).כמשמעותו בחוק גיל פרישה( לגיל הפרישה הלאחר שהגיעהתפטרה מייד  נירה 31/10/2010�ב
פיצויי  הסכו� שנצבר במרכיב. & 9,130 �החודשי ְלִעְנַי- חישוב פיצויי פיטורי�  השכר

  .& 12,350 � ההתפטרותבמועד מנהלי� הביטוח בהפיטורי� 

סכו� ( ְלִפי חוק פיצויי פיטורי� נירהל להשלי�שעל המעביד  הפיטורי� מהו סכו� פיצויי
  ?)ָרב/ְמק

 &  0  .א  

 &  1,345  .ב

 &  2,283  .ג

  &  584  .ד

  פתרו�    

  )א(12' ס, )ה(11' ס, )א(1 'ס �חוק פיצויי פיטורי�   סעיפי� רלוונטיי�

כמשמעותו , התפטר עובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה" � לחוק פיצויי פיטורי�) ה(11' ְלִפי ס  בר הפתרו�הס
  " ...; חוק זה כפיטורי� ְלִעְנַי-רואי� את ההתפטרות , 2004�ד"התשס, בחוק גיל פרישה

בודה אצל מעביד אחד או במקו� ע... מי שעבד שנה אחת ִ=ְרִציפ$ת" �האמור לחוק ) א(1' ְלִפי ס
  ."זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורי�, אחד ופוטר

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה : שיעור� של פיצויי הפיטורי� הוא" � לחוק  )א(12' ְלִפי ס
  ..."או באותו מקו� עבודה, בעובד במשכורת אצל מעביד

  :החישוב

  משכורת  9,130×  מקורבת תקופת עבודה 1.5= &    13,695  :חבות פיצויי פיטורי�

   &  350,12  :ביטוח המנהלי�פיצויי� שנצברו ב

   7  345,1  :פיצויי� שעל המעביד להשלי�ס% ה

  .בתשובה   
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  .החודש שחל8 ְ=ַעד, בכל חודש 1� שכר� של העובדי� במקו� עבודתו של ניר משול� ב  .40שאלה מספר 

  .והוא זכאי לפיצויי פיטורי�, שנות עבודה 3אחר ל 29/6/2010�ב ניר פוטר מעבודתו ְלRְלָ>ר

) 'צו הרחבה וכו, הסדר קיבוצי, הסכ� קיבוצי, הסכ� אישי(על ניר ומעסיקו לא חל כל הסכ� 
  .הכולל הוראות בעניי- מועד לתשלו� פיצויי פיטורי�

  ?יראו את פיצויי הפיטורי� של ניר כמ$ָלִני�, פי החוק לע, מתי

 .� מיו� הפסקת יחסי עובד ומעבידמיי 30א� לא שולמו תו%   .א  

 .בו משולמת משכורת החודשהיו� מ� מיי 30תו% א� לא שולמו   .ב

 .� מיו� הפסקת יחסי עובד ומעבידמיי 15א� לא שולמו תו%   .ג

  .בו משולמת משכורת החודשהיו� מ מי�י 15א� לא שולמו תו%   .ד

  פתרו�  

  )ב(20' ס, )א(20' ס �הגנת השכר חוק   סעיפי� רלוונטיי�

  : לחוק הגנת השכר) ב(20' לפי ס  הסבר הפתרו�

  ...;ימי� מהמועד לתשלומ� 15יראו פיצויי פיטורי� כמולני� א� לא שולמו תו-   

  :לחוק הגנת השכר )א(20' לפי ס

לגבי עובד או מי שזכאי לפיצוי פיטורי� , "המועד לתשלו� פיצויי פיטורי�", בסעי8 זה     
  :ההמאוחר שבי- המועדי� האל � מכוחו 

  ;יו� הפסקת יחסי עובד ומעביד   )1(  

הסדר , פי הוראת הסכ� קיבוצי�המועד שנקבע לתשלו� פיצויי הפיטורי� על  )2(  
  ;קיבוצי אחר או צו הרחבה החלה על העובד

זכות לפיצויי פיטורי� העודפת על זו , פי חוזה עבודה או הסכ� אחר�על, א� נקבעה  )3(  
היו�  –דר קיבוצי אחר או בצו הרחבה בהס, בהסכ� קיבוצי, הקבועה בחיקוק

וא� לא נקבע , פי אותו חוזה עבודה או הסכ��שנקבע לתשלו� פיצוי הפיטורי� על
היו� שבו  –יו� כאמור והזכות כאמור נקבעה לאחר יו� הפסקת יחסי עובד ומעביד 

  ;נקבעה הזכות

ת לפיצויי זכו, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה, על פי הסכ� קיבוצי, א� נקבעה  )4(  
היו�  –פיטורי� לאחר יו� הפסקת יחסי עובד ומעביד ולא נקבע מועד לתשלומ� 

  ;שבו נקבעה הזכות

במילוי תנאי מצד , על פי הוראה שבחיקוק, א� הזכות לפיצויי פיטורי� מותנית  )5(  
העובד לאחר יו� הפסקת יחסי עובד ומעביד או במילוי תנאי במש% תקופה 

יו� מילוי התנאי האמור או יו� תו� התקופה  –� מסויימת שלאחר אותו יו
   .לפי העני-, האמורה

) 'צו הרחבה וכו, הסדר קיבוצי, הסכ� קיבוצי, הסכ� אישי(על ניר ומעסיקו לא חל כל הסכ� 
ניר פוטר תו% זכאות לפיצויי� וזכותו  זו . הכולל הוראות בעניי- מועד לתשלו� פיצויי פיטורי�

  . במילוי תנאי כלשהו לאחר יו� הפסקת יחסי עובד מעביד, קעל פי חיקו, אינה מותנית

  .יו� הפסקת יחסי עובד ומעבידלניר הוא  המועד לתשלו� פיצויי פיטורי�, לפיכ%

� מיו� הפסקת יחסי מיי 15א� לא שולמו תו-  י�נִ לָ מ$יראו את פיצויי הפיטורי� של ניר כ
  .עובד ומעביד

  .גתשובה   
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  ביטוח לאומי
  
  
  
 

בלי שהמעביד , שנות עבודה רצופות 10אחרי , 2010פוטר מעבודתו בסו8 אפריל , 40�ב- ה, ניר  .41מספר שאלה 
 ְ=ֶ:לפיצוי "שיל� לו המעביד בתלוש השכר האחרו- , לפיכ%. נת- לו הודעה מוקדמת לפיטוריו

מאי (עה מוקדמת של חודש ימי� ְ=ַעד תקופת הוד") הודעהֵחֶל8 " ("מוקדמת ה;ָדָעה ַמָ>- ִאי
  .  לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות ְ ח;ָבת;,  )2010

הודעה הבשל אי מת�  פיצוישבה הוא זכאי ל ,זו ניר זכאי לדמי אבטלה 2ְַעד תקופההא� 
  )�י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי/בחר(? מוקדמתה

 .ִא� ניר לא היה בעל שליטה בחברה ֲאָבל Rְ% ְוַרק, כ-  .א  

 .אותו בפיצויי פיטורי� ִ=ְתָנִאי� ַהְמַזִ י�ֶא9ָא ִא� ֵ - ניר פוטר , לא  .ב

 .זוזכאי לדמי אבטלה ְ=ַעד תקופה  ניר. כ-  .ג

  .זוזכאי לדמי אבטלה ְ=ַעד תקופה  ניר לא. לא  .ד
  פתרו�  

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

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

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

  :לא יהיה אד� זכאי לדמי אבטלה 2ְַעד התקופה שבה הוא זכאי לאחד מאלה  "   

  ';דמי לידה המשתלמי� לפי פרק ג  )1(

  ';דמי פגיעה המשתלמי� לפי פרק ה  )2(

  ;ב"תגמול לפי פרק י  )3(

דמי חופשה המשתלמי� לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכ� קיבוצי או חוזה   )4(
  ;עבודה

  ;דמי הסתגלות מיוחדי�  )א4(

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

  

תשלו� , )תשלו� הבא כפיצוי על הפסד שכר) (ביטוח אבטלה(יטוח הלאומי צו הבל 1' ְלִפי ס
ְלִעְנַי-  חשב כפיצוי על הפסד שכרנ, מת� הודעה מוקדמת על פיטוריו8 הנית� לעובד בשל אי
 .לתקופה שבעדה נית� התשלו�, הסעי8 האמור בחוק

  .תשובה ד  
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. בלי שניתנה לה הודעה מוקדמת לפיטוריה, 3/6/2010�וטרה מעבודתה בפ, עובדת בשכר, נירה  .42שאלה מספר 
  :שלה הורכב מהרכיבי� הבאי� 6/2010תלוש 

   &  1,680  שכר רגיל.  1

  &  1,085  פיצויי פיטורי� חייבי� במס הכנסה.  2
   &  6,160  ימי� קלנדריי� כמתחייב בחוק 15 �פיצוי בשל אי מת- הודעה מוקדמת .  3

 &  2,348  שעמדו לזכותה בתארי% הפרישה, שלא נוצלוחלה צבורי� פדיו- ימי מ.  4

  ?של נירה 6/2010מהו ס- הרכיבי� החייבי� בדמי ביטוח בתלוש 

 &    1,680  .א  

 &  11,273  .ב

 &  10,188  .ג

  &   7,840  .ד

  פתרו�  

לרבות (פיצויי הפיטורי� שקיבלה נירה ע� פרישתה , לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי  הסבר הפתרו�
שעמדו לזכותה בתארי% , צבורי� שלא נוצלוהמחלה היו- ימי ופד) חייב במסהסכו� ה
  .פטורי� מדמי ביטוח לאומי, פרישתה

תשלו� לעובד שפוטר ללא , 19.07.2008�של המוסד לביטוח לאומי מ 1373לפי חוזר ביטוח 
ההלכה שנקבעה לאור ( חייב בתשלו� דמי ביטוח, הודעה מוקדמת בעד תקופה שנקבעה בחוק

  ).יהודה זפרני וצבי קרויטרו 'המוסד לביטוח לאומי נ � 123/07) ארצי(ל "בבע

   � של נירה  6/2010ס% הרכיבי� החייבי� בדמי ביטוח בתלוש 

  שכר רגיל 1,680+  )בעד התקופה שנקבעה בחוק(פיצוי בשל אי מת- הודעה מוקדמת  6,160=  7 7,840

  .תשובה ד  
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  .ְרצ$ִפי� ָקֶלְנZִָרNִי�חודשי�  2למש% בחופשה ללא תשלו�  ,ְ=ַהְסָ ַמת המעביד ,ִנְמָצאעובד   .43שאלה מספר 

י את המשפט /בחר(? ת זו"בתקופת חל העובד2ְַעד בתשלו� דמי ביטוח  חייב מעבידההא� 
  )הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�

 .ֵאינ; עובד ֵאֶצל מעביד Rֵחר ְוֵאינ; עובד עצמאי העובד ְ=א;ת; ְזַמ- ֲאָבל Rְ% ְוַרק ִא�, כ-  .א  

 .הצדדי�ת לא מתקיימי� יחסי עובד ומעביד בי- "מאחר שבתקופת חל, לא  .ב

 .ה זובתקופ העובדבתשלו� דמי ביטוח ְ=ַעד  ,ְ=ָכל ִמְקֶרה, חייב המעביד. כ-  .ג

  .Rֵחר לַ>ְגמ$שכר או כל  עובדת המעביד לא משל� ל"מאחר שבתקופת החל, לא  .ד

  פתרו�  

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

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

ובאותו זמ� י עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלו� לפחות חודש קלנדר  ) א(  "
חייב המעביד בתשלו� דמי ביטוח  8 אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי

2ְַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשי� , לחוק 353במועדי התשלו� כאמור בסעי4 
  .קלנדריי� רצופי� שבה� היה המבוטח בחופשה כאמור

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

  .המעביד רשאי לנכות מכל סכו� המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששיל� כאמור  ) ג(

לחוק לא יחולו לגבי מעביד החייב בתשלו� דמי הביטוח כאמור ) ג(342הוראות סעי8   ) ד(
  " ).א(בתקנת משנה 

  .תשובה א  
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ניר , "משכורת חודש"המשל� לו , אצל מעסיקו העיקרי. עובד כשכיר אצל שני מעסיקי� ניר  .44שאלה מספר 
   .בחודש&  7,000 ִמSְַ>ֵ ר

דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח (מהו סכו� דמי הביטוח  ,דמי ביטוח1ֵא$�  ָעEָה לא נירא� 
  ?8/2010 בתלוש העיקרימעסיקו  אצל משכרואשר ְינ$ֶ%ה ) בריאות

 &    431.24  .א  

 &   735.35  .ב

 &   840.00  .ג

  &   380.10  .ד

  פתרו�  

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

  

  : )"משכורת חודש"המשל� ( העיקריהשכר החייב ִ=ְדֵמי ביטוח אצל המעסיק 

  min)  .ב.� דההכנסה ַהBְַרִ=ית לתשלו 79,750;  7,000= ( &  7,000   

  

  :בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל� בגינו ד

 min)  בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהBְַרִ=ית לתשלו� ד 4,809;  .ב.שכר חייב בד 7,000= ( &  4,809

  

  :בשיעור המלא. ב.שכר שיש לשל� בגינו ד

 max)  0;  .ב.בד שכר חייב 7,000 �  בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל� בגינו ד 4,809= ( &  2,191

  

אצל  של ניר אשר ְינ$ֶ ה משכרו) דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(סכו� דמי הביטוח 
  :8/2010בתלוש  העיקרימעסיקו 

  4,809 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.5 + 2,191 × המלאיעור בש. ב.ד  %12= 7 431.24

  

  .אתשובה   
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  :אצל כל אחד מה� נירהשל  2/2010משכורת . מעסיקי� שניאצל  הכשכיר תעובד נירה  .45שאלה מספר 

 . &  2,800  �  מעסיק עיקרי  .1

 .&  2,500   �  ִמְ:ִנימעסיק  .2

  .ה תיאו� כזהרעבו %לא ער ַהBְִ:ִניה ומעסיק, תיאו� דמי ביטוח עשתהלא  נירה

על ידי  לביטוח לאומימהו ס- כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד 
  ?השל ניר 2ְ2/2010ִגי� שכר  ,משניהעסיק המ

 &   427.99  .א  

 &    183.75  .ב

 &    396.25  .ג

  &    435.75  .ד

  פתרו�  

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

  .)תשלו� וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידי� שוני�(תקנות הביטוח הלאומי 

  .)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס מעסיקי�(נסה ומס מעסיקי� תקנות מס הכ

תשלו� וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל (תקנות הביטוח הלאומי ל 2לפי תקנה   הסבר הפתרו�
ינכה דמי ביטוח , לתקנות הניכוי חלות לגביו) 1)(ה(או ) א(5מעביד שתקנה   � )מעבידי� שוני�

כאמור בסעי8 , הממוצע השכר 60%שאינו עולה על , ק השכר של העובדג� מחל בשיעור מלא
  .הביטוח הלאומי לחוק) 3)(ה(342

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי�  ה-" תקנות הניכוי"
  .1993�ג"התשנ ,)מס מעסיקי�

, עובד משכורת חלקיתמעביד המשל� ל"" (תקנות הניכוי"ל) א(5משני חלה תקנה המעסיק העל 
או משכורת כאשר העובד לא מילא , 101משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס או 

ינכה ממנה בעת התשלו� מס , או שלא מילא את הסעי8 העוסק בפרטי� על הכנסות אחרות 101טופס 
  )."ַהBְַרִ=יבשיעור 

  .נירה לא מסרה למעביד אישור תיאו� דמי ביטוח

לא חלות לגבי נירה הוראות , לפיכ%. ַהBְִ:ִנילא בוצע תיאו� דמי ביטוח בידי מעסיקה , -כמו כ
תשלו� וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל (תקנות הביטוח הלאומי א ל3תקנה 

  .)מעבידי� שוני�

שאינו , המחלק שכרג�  בשיעור מלאדמי ביטוח לנכות מנירה  ַהBְִ:ִנימעסיק העל , כלומר
  .הממוצע השכר 60%עולה על 

  :השכר החייב בדמי ביטוח אצל המעסיק ַהBְִ:ִני

  min)  .ב.ההכנסה המרבית לתשלו� ד 79,750;  2,500= ( &  2,500

  2,500×  %12=  7 300  "):חלק עובד("דמי הביטוח שינכה המעסיק ַהBְִ:ִני משכרה של נירה 

היה ; עובדו ְ=ַעדד חייב בתשלו� דמי ביטוח המעבי", לחוק הביטוח הלאומי )ב(342' ְלִפי ס
המבוטח עובד אצל מעבידי� שוני� ישל� כל אחד מה� את דמי הביטוח ְ ִאי$9 הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו

  :ַהBְִ:ִנישישל� המעסיק  ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  ור המופחתבשיע. ב.ההכנסה ַהBְַרִ=ית לתשלו� ד 4,809;  2,500( ×  %3.85= 7 96.25

על ידי  ס% כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי
  :השל ניר 2/2010ְ=ִגי- שכר  ,המעסיק המשני

25.396 7 =96.25 + 300  

  .גתשובה   
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  .46שאלה מספר 

  

 6,200 � 7/2010�ו בשכר. חברהב בדג� עוניר ". נירה"בחברת  בעל שליטההוא , 30�ב- ה, ניר
  ]"חברת מעטי�"היא " נירה", למע- הסר ספק . [היא מעסיקו היחיד" נירה. "&

2ְִגי�  ,למוסד לביטוח לאומיו יועברשבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי מהו ס- כל 
  ?של ניר 7/2010שכר 

 &   331.83  .א  

 &   589.75  .ב

 &    595.91  .ג

  &   335.24  .ד

  פתרו�  

  : שכרו של ניר החייב ִ=ְדֵמי ביטוח אצל מעבידו  סבר הפתרו�ה

  min)  .ב.ההכנסה ַהBְַרִ=ית לתשלו� ד 79,750;  6,200= ( &  6,200

  

  :בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל� בגינו ד

 min)  בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהBְַרִ=ית לתשלו� ד 4,809;  .ב.שכר חייב בד 6,200= ( &  4,809

  

  :בשיעור המלא. ב.שכר שיש לשל� בגינו ד

 max)  0;  .ב.שכר חייב בד 6,200 �  בשיעור המופחת. ב.שכר שיש לשל� בגינו ד 4,809= ( &  1,391

  

    :של ניר 7/2010ְ=ִגי- שכר , שיועברו למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוחכ "סה

  4,809 × יעור המופחתבש .ב.ד  %30.7 + 1,391 × המלאיעור בש. ב.ד  %16.17 = 7 75.589

 

  .בתשובה   
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שכרו החודשי  ַעל ְ=נ;ָס8, שול� לניר 4/2010בתלוש . ניר עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד  .47שאלה מספר 
�ֲעִמי�ַחד =;נ$ס, הרגילַ.   

Aִי� 2ְק/ד ֶהְפרֵ  ח"דוהרלוונטי  8102ימלא המעביד בטופס ה, בשל הבונוס ששיל� לניר, הא�
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�/בחר(? 3

 .ְמַקֵ=לשעובד  =;נ$סעל כל  3ְ=ק;ד  ֶהְפֵרִ:י�ח "מלא דויש ל ,102�בטופס ה .כ-  .א  

ְ=ק;ד :;ֵט8 ח "דוב) שהוא =;נ$סכולל כל (על כל השכר ששיל� לניר  ְיַדֵ$חַ המעביד . לא  .ב
1. 

או יותר מהשכר החודשי הרגיל של  25% של הבונוס היה ע$ר;יִ:  ָבל Rְ% ְוַרק ִא�אֲ , כ-  .ג
 .ניר

  .ְמַקֵ=לשעובד  ַ�ֲעִמי� ַחד =;נ$סעל  ֵאי- ְלַדֵ$ַח ְ ָלל ,102�בטופס ה .לא  .ד
  פתרו�  

  .)תשלו� ופטור מתשלו� דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי�

  .יטוח לאומיהנחיות המוסד לב

מהשכר החודשי  25%�נמו% מששול� ) פעמי�הבונוס החד" (התשלו� הנוס8"של א� שיעורו   הסבר הפתרו�
ח השוט8 "הוא נכלל בדו, לפיכ%. צור8 לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שול�הוא מ, הרגיל

  ).1קוד דיווח (

אי- , עובדהגיל של או יותר מהשכר החודשי הר 25%ששול� " התשלו� הנוס8"של א� שיעורו 
  ).1קוד דיווח (ח שוט8 "לכלול אותו בדו

ח "יש למלא דו, הרגילהחודשי השכר או יותר מ 25%ששיעורו  ,כזה" נוס8תשלו� "עבור 
 .3הפרשי� בקוד 

  .תשובה ג  
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 בשלושה, יטוחהחייבת בדמי ב והכנסת. י�תיהיחיד זה שנ ועובד כשכיר אצל מעביד ניר  .48שאלה מספר 
  :1/4/2010� החודשי� שקדמו ל

  ההכנס  חודש
3/2010  8,288    &  
2/2010  9,300    &  
1/2010  7,612    &  

 25לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה  ֵעֶקב. וועקב עבודת ועבודתתו% כדי נפגע  ניר 1/4/2010�ב
  .כתאונת עבודהומי המוסד לביטוח לאהפגיעה הוכרה ַעל ְיֵדי . ימי� ְ=נ;ָס8 על יו� הפגיעה

  ?ניר מהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאי

 &   4,830  .א  

 &    5,250  .ב

 &    4,950  .ג

  &   7,000  .ד

  פתרו�  

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

, ְ=ַעד שני הימי� הראשוני� שלאחר יו� הפגיעה" �לחוק הביטוח הלאומי  )ב(93לפי סעי8   הסבר הפתרו�
� לא היה המבוטח מסוגל לֲעב;ָדת; וא8 לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה אשר בה
לא ישולמו דמי הפגיעה ֶא9ָא ִא� ֵ - לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָ Gמ$ר שני� , מהפגיעה

  ".עשר ימי� לפחות ְ=נ;ָס8 על יו� הפגיעה

דמי  וישולמו ל, יעהימי� שלאחר יו� הפג 25היה בלתי כשיר לעבודה במש%  שנירֵמRַחר 
  .ְ=ַעד שני הימי� הראשוני� שלאחר יו� הפגיעהג� פגיעה 

  .ימי� 25 קבל דמי פגיעה ְ=ַעדי ניר, לפיכ%

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו� המתקבל מחלוקת הכנסת , לחוק הביטוח הלאומי 98' לפי ס
  .שעי�בת, ברבע השנה שקד� ליו� שְ=ַעדו מגיעי� לראשונה דמי פגיעה, המבוטח

  ) 8,288+  9,300+  7,612/ (  90= &  280  :  נירשכר העבודה הרגיל של 

א% ( דמי פגיעה ליו� ה� שלושה רבעי� משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97' לפי ס
  ).30� כשהוא מחולק ב, 5כפול  1י מסכו� השווה לסכו� בסיס 75%� לא יותר מ

  280×  75%= &  210  :   דמי הפגיעה

  ) 8,074×  5×  75%/  30 ( התקרה  1,009.25< &  210  : דא שדמי הפגיעה לא עולי� על התקרהנוו

  25×  210=  7 5,250  : נירכ דמי הפגיעה לה� זכאי "סה

  .בתשובה   
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  .י�ימי מילוא 13�יצא ל 3/11/2010� ב.  שני� 5עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה ניר   .49שאלה מספר 

  :1/11/10� החודשי� שקדמו ל 3�בלהל- פרטי הכנסתו 

  שממנה מגיעי� דמי ביטוחהכנסה   ימי עבודה  חודש

  10/2010  18    5,760  &  

  9/2010  16    4,800  &  

  8/2010  27    6,232  &  

  ?תקופת מילואי� זו 2ְַעדמהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ%אי ניר 

 &   2,612  .א  

 &    2,516  .ב

 &   2,426  .ג

  &   2,709  .ד

  פתרו�  

  .תגמולי� למשרתי� במילואי�: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי�

  :הימי� בעד� ישול� תגמול למשרת במילואי�, לחוק הביטוח הלאומי) א(271ְלִפי סעי8   הסבר הפתרו�

לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי� כל , לגבי שירות רצו8 של שבעה ימי מילואי� )1(
  ;בעד כל יו� מילואי� �ת אח

שישה , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי� לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
בעד ס% ימי המילואי�  � פחתה היתרה כאמור משישה ימי� ; בעד שבעה ימי� �ימי� 

 .1.4�הנותרי� כשהוא מוכפל ב

  .ימי� 6של ועוד יתרת ימי שירות , ימי� 7בת  תקופה אחתשה� , ימי� 13שירת  ניר

  .ימי� 7בעד  תגמול יקבל, ימי� 6היא " יתרת ימי השירות"א� , )2)(א(271ְלִפי סעי8 

  ) 7+  6+  1=  14(   ימי מילואי� 14ַזַ אי לקבל תגמול מילואי� בעד  ניר, לפיכ%

  :חישוב סכו� ההכנסה ְלִעְנַי- תגמולי המילואי�

. ימי� 60�לא פחות מ, כלומר, )27+16+18( ימי� 61עבד  ניר, 1/11/2010� שקד� לברבע השנה 
  :לחוק) א(273' לפי ס

בחודש  1 � ה� סכו� ההכנסה בעד רבע השנה שקד� ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  "
  .90�סכו� ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב; ...שבו ֵהֵחל שירות המילואי�

�לא יפחת מ, )1(פסקה  ַי-ְלִענְ המחושב , סכו� ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו-  )2(  
  )2010�נכו- ל&  5,423(  " ; א8 א� לא עבד באותו חודש, מהסכו� הבסיסי 68%

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי� 1� בעד רבע השנה שקד� ל נירסכו� ההכנסה של , לפיכ%

415,17  & ) =5,423  ;760,5  (max  ) +5,423  ;800,4  (max  ) +5,423  ;232,6  (max 

  :נירשל " שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , 90�חלק את סכו� ההכנסה בנ

193.50  & =90  /17,415  

  :חישוב התגמול ליו�

למי שבתכו8 לפני שירותו במילואי� , שיעור התגמול ליו� יהיה, לחוק) 1()א(272' לפי ס
  .שכר העבודה הרגיל �היה עובד 

הסכו� הבסיסי "מ 68%( מהתגמול המזערי לא יפחת שיעור התגמול ליו�, לחוק )ב(272' לפי ס
, 5סכו� הבסיסי כפול ה( ַהBְַרִ=יולא יעלה על התגמול ) & 180.77כלומר , מחולק בשלושי�, "לחודש

  ).1,329.17כלומר , 30�כשהוא מחולק ב

  :שיעור התגמול ליו�

 min  [max)  רגילשכר  50.193;  התגמול המרבי  17.329,1( ;  התגמול המזערי 77.180= [ &  50.193

  ).  50.193×  14(   בעד תקופת שירותו במילואי�7  709,2זכאי לתגמול בס-  ניר: התוצאה

  .דתשובה   
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  .50שאלה מספר 

  

 ֲעב$ר) Q;ֶבה(ִ=ְגִבNַת ְ ָסִפי�  ע;ֵסקניר . ְ�ָרִטN;תבדירות  ִנTָי;-מספקת שירותי " נירה"חברת 
ְ=ֵאז;ר , ְקב$ָעה ִאיִ:ית Mָע;ת ַעל ִ�י ְרִ:יָמה9$;ת QְִבNָה ַהBְבQְ �9ָ$מ$ל ְ=ַעד ְ�ע$ְמ:לניר ". הניר"

    ".נירה" ַעל ְיֵדי ֵמרֹא: ְגZָר$ַהB ְמג$ִרי�

של  ֶנְחAַב כעובדניר , חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי�, הרלוונטיצו הביטוח הלאומי לפי , הא�
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ2ֵי� המשפטי� ַה2ִָאי�/בחר(? "נירה"

 ).'ימי� וכו, לפי שעות( על ָ=ִסיס של יחידת זמ-לו  Sְָכר; ִמְ:ַ>�9ֵ ֲאָבל Rְ% ְוַרק ִא�, כ-  .א  

 .ַעְצָמִאיכעובד ֶנְחַ:ב ניר . לא  .ב

 ."נירה"כעובד אצל , ְ=ָכל ַמMָב, ניר ֶנְחַ:ב. כ-  .ג

 ַהָ�ת$ַח עובדי� ואי- לו ָמק;� לניהול ֵעֶסק ִמ9Oֶ;  ַמֲעִסיק הוא לא Rְ% ְוַרק ִא�ֲאָבל , כ-  .ד
  .Tָָהללַ 

  פתרו�  

  )סיווג מבוטחי� וקביעת מעבידי�(צו הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי�

ק עובדי� ואי� שאינו מעסיP/ֶבה , )סיווג מבוטחי� וקביעת מעבידי�(לפי צו הביטוח הלאומי   הסבר הפתרו�
פעולות  ְ=ַעד לו הגמול משול�"שלפי תנאי עבודתו , לו מקו� לניהול עסק משלו הפתוח לקהל

או באזור מגורי� מוגדר מראש מאת , גבייה המבוצעות בעיקר- על פי רשימה אישית קבועה
  .ומעסיקו יהיה מעבידו כעובדהביטוח הלאומי חוק  ְלִעְנַי-ייחשב , "המעסיק

מעסיק  רק א� הוא לא" נירה"ניר נחשב כעובד של , י- חוק הביטוח הלאומילעני, כלומר
  .עובדי� ואי� לו מקו� לניהול עסק משלו הפתוח לקהל

  .דתשובה   
 


