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                               2012שנת המס 

  201312.פתרון מבחן חשבי שכר בכירים 

  

  
  

  

 מס ובכללי בהנחיות, הֵרֵלַוונִטִיים ובתקנות בחוקים כמשמעותם היא במבחן המוזכרים המונחים משמעות .1
 .בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין ֵּכן ִאם ֶאָּלא, לאומי לביטוח המוסד ובהנחיות הכנסה

, 30 בני רווקים, ישראל תושבי הם והעובדות העובדים, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם, הֵרֵלַוונִטִיים במקרים .2
 זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבת לכל ַזָּכִאים ֵאיָנם והם ְיִחיָדה ַהְכָנָסה ָלֶהם שזו, היחיד ַמֲעִביַדם אצל רגילים עובדים

 .השאלה נתוני ִּפי ַעל ָלֶהם המּוקֵנית

, כן כמו. זיכוי בנקודות ְלִהְתַחֵּׁשב יש, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם, במבחן הכנסה מס בפרק ַהַּמְתִאיִמים במקרים .3
 .בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין ֵּכן ִאם ֶאָּלא, נפרד חישוב הוא נשואים זוג לבני הנערך הכנסה מס חישוב

, מהחוקים הנובעות הִמְזָעִרּיוֹת הזכויות הן ולעובדות לעובדים ַהמּוְקנוֹת הזכויות, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם .4
 ִקיּבּוִצי להסכם צד ֵאינוֹ  המעביד, בשאלה ַאֶחֶרת ִנְכָּתב לא אם, ְּכלוַֹמר. הֵרֵלַוונִטִיים ההרחבה ומצווי מהתקנות

 קיים ולא והעובדים המעביד על ָחלוֹת שהוראותיו ַעְנִפי ַהְרָחָבה ַצו ֵאין, ִקיּבּוִצי ֶהְסֵּדר ֵאין, ליכל או מיוחד
 .לשאלה ֵרֵלַווְנִטּיוֹת שהוראותיו אישי עבודה ֶהְסֵּכם

  
   

 מס הכנסה

  
  

   
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

   ם:ָהְרִכיִבים הבאיאת ָּכַלל  זאבשל  1/2012תלוש 

  ₪  9,487  ............................................................................. משולב שכר
  ₪  2,463  ..................  כהוצאהלעובד  ֶׁשהּוְּתרּותשלומים בשל נסיעה לחו"ל 

  ₪  2,870  ............................................................      רכב צמודשימוש בשווי 

   ?ס") בתלוש זהְלמַ  ְּברּוטוֹ ("שכר מס  ַּתְׁשלּום ֶרוֹ ְלצ זאבשל  ומהו שכר

 ₪  11,950  .א  

 ₪  12,357  .ב

 ₪   9,487  .ג

  ₪  14,820  .ד

  פתרון  

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

  ).תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

חייבת כהוצאה, רכיב זה לא נחשב הכנסה  זאבל והותרנסיעה לחו"ל ם בשל מימאחר שהתשלו
  בידיו.במס 

  : 1/2012 - ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מס ב זאבשכרו של 

  משולב שכר 487,9+  שימוש ברכב צמוד שווי 870,2=  ₪ 573,12

  .בתשובה 
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                               2012שנת המס 

  

ראש  ְלֶרֶגל₪,  83ֶׁשֶעְרָּכּה ועלוָתּה מתנה  -שתי מתנות. האחת  הממעבידאנט  הקיבל 9/2012-ב  .2שאלה מספר 
   .ְּבָנּהשל  ַּבר ִמְצָוה ֲחִגיַגתלרגל ₪,  160 המחאת שי על סך - והשניה ,השנה

מתנה  הקיבל 5/2012-. ב2012ה בשנת ממעביד הלא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל
  .השבועותלרגל חג ₪,  190שערכה ועלותה 

  ?, בשל המתנות שקיבלה9/2012 תלושב ,אנטשל  שכרהל יש לזקוףהשווי שמהו 

 ₪  223  .א  

 ₪  83  .ב

 ₪  33  .ג

  ₪   243  .ד

  פתרון  

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

  ).6(2), 4(2תקנה  - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)

  .ניכויים) (חטיבה משפטית / 34/93מס הכנסה  חוזר

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

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

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

ראש מהמעביד לרגל  השקיבל מתנהשווי ה₪,  83סך של  יש לזקוף נטאשל  הלשכרלפיכך, 
  .השנה

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

  ת המס לא עלה על התקרה.אישיים בשנ

לרגל בר המצוה של בנה, היתה המתנה הראשונה לרגל אירוע אישי ₪,  160המחאת השי בסך 
הסכום שנקבע לא עלה על המחאת השי סכום . 2012פעמי שקיבלה אנט בשנת המס - חד

  .)2012בשנת המס בשנה ( ₪ 210 - ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)4(2בתקנה 

ה לרגל בגין המתנה שקיבל₪,  83זקוף סך של ש לי אנטשל  הלשכרהאמור לעיל נובע כי  מכל
  .ראש השנה

  .בתשובה 
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                               2012שנת המס 

  

. סוג הרכב: 2011שנת רישום של הרכב: . ורכב צמוד לשימושו ֶהֱעִמיד לרשות זאב של ומעביד  .3שאלה מספר 
 9/2012-ב , לא נוסע בימי שבת וחג.ָּדִתיאדם  זאב,.  0013, קוד דגם: 0940, קוד תוצר: 2

ליד  ,ללא שימוש ,הרכבָחָנה ) ימי שבת וחג שחלו בחודש זהימים ( 8ימים.  22 ברכב ְּבפֹוַעלהשתמש 
  .ביתו

  ?9/2012מהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכרו של זאב בתלוש 

 ₪  5,490  .א  

 ₪  4,026  .ב

 ₪  4,950  .ג

  ₪  5,610  .ד

  פתרון  

   תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב).). 2(2, ס' 1ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  המודל הליניארי. - טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

, 0013, קוד דגם: 0940), קוד תוצר: מסחרי( 2, סוג: 2011מו שווי שימוש ברכב ששנת רישו
  .₪ 5,490  -  9/2012בחודש  זאבשל  ושיזקף לשכר

לחלק היה ניתן זאב לא השתמש ברכב,  זמן שבושה שימוש ברכב, בועהיה רק אם עובד אחר 
  ביניהם את הזקיפה החודשית המלאה לפי יחס השימוש באותו חודש.

  .אתשובה 
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                               2012שנת המס 

    

 22.5% םמשל זאבלפי הסכם העבודה, טלפון סלולרי (רט"ן).  והעמיד לרשות באזשל  ומעביד  .4מספר  שאלה
  ₪. 130עמדה ההוצאה ְּבֶׁשל אותו רט"ן על  1/2012-ֵמַההֹוָצָאה החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן. ב

  ? 1/2012תלוש ב באזשל  וווי הרט"ן שיש ִלְזקוֹף לשכרמהו ש

 ₪   50.38  .א  

 ₪   20.75  .ב

 ₪   35.75  .ג

  ₪  70.75  .ד

  פתרון    

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

  .תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

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

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

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

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,
  ₪  130.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  100;  130/  2( ₪ =   65.00  ₪: 100הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  130×  22.5% ₪ =   29.25  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

 max)  65.00 - 29.25;  0= (  ₪  35.75  :באזשל  1/2012שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .גתשובה 
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                               2012שנת המס 

  

, הנמצאים 7/1/10-ו 3/5/09ילדיו, ילידי  2ָּכָלָתם של ִמְׁשַּתֵּתף ִּבְמלֹוא ַּכלְ  ,37 בןעובד גרוש , זאב  .5שאלה מספר 
ילדים  ֶנְחָׁשִבים, החיים עם אנט, ָהֲאמּוִריםהילדים  2  .)"גרושתו"( ְלֶׁשָעַבראנט, בת זוגו אצל 

  לפקודה. )1((ב)40ס' לנקודות זיכוי לפי הורית. אנט זכאית, בשל אותם ילדים, - במשפחה חד

  ?2012בשנת המס  זאבלכמה נקודות זיכוי זכאי 

 ז"נ  6.25  .א  

  ז"נ  3.25  .ב
 ז"נ  5.25  .ג

  ז"נ  7.25  .ד

  פתרון    

  .40, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  שנים. 3מלאו לו  2012המס . בשנת 2009הילד הראשון יליד 

   שנים. 2מלאו לו  2012. בשנת המס 2010הילד השני יליד 

(ב) 40, נחשבים שני הילדים, לעניין ס' 2012 ארבע שנים בשנת המס הםשטרם מלאו למאחר 
  .ָּפעֹוטֹותלפקודה, 

  הורית".- הורית, נחשב כל אחד מהם "פעוט במשפחה חד- מאחר שהם ילדים במשפחה חד

סעיף אינו זכאי לנקודות זיכוי לפי הוא הורית ו-במשפחה חד ותאב לפעוטב הוא מאחר שזא
, )הסעיף האמורזיכוי לפי ה, לנקודות ותפעוט םזכאית, בשל אותשכן אנט לפקודה ( )1(ב)(40

יובאו בחשבון, כנגד המס החל על הכנסתו מיגיעה אישית, בשל כל פעוט כאמור, נקודות זיכוי 
  .לפקודה )בא)(1(ב)(40-(א) וא)1(ב)(40ס' כמפורט ב

  

  :2012נקודות זיכוי להן זכאי זאב בשנת 

  נ"ז  2.00  .......................   ]לפקודה 34ס'  [ תושב ישראל

  נ"ז   0.25  ]  ..............................לפקודה 36ס'  [ נסיעות

  :לפקודה )א1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

  שבה מלאו פעוט בשנת המס בעדאחת  נ"ז
  נ"ז   1.00  ............       ]לפקודה א)(א)1(ב)(40ס'  [ שנים 3לו 

בשנת המס בעד פעוט שתי נקודות זיכוי 
  המס     ובשנת     לידתו    שנת     שלאחר 

  נ"ז   2.00    ............       ]לפקודה )בא)(1(ב)(40ס'  [ שלאחריה

   נ"ז  1.00    ] ........)2(ב)(40ס'  [ השתתפות בכלכלת ילדים

  נ"ז   6.25  .................................. סה"כ נקודות זיכוי

  .אתשובה 
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                               2012שנת המס 

  

מענק ומ₪  144,000, הורכבה משכר בסך ₪ 149,975 - 2012בשנת  )עובד שכיר( זאבשל  הכנסתו  .6שאלה מספר 
  .)144,000+  5,975=  149,975( ₪ 5,975, בסך א) לפקודה7(9לפי ס' לו  ֶׁשהּוַּתר ,פרישה ָּפטּור ממס

בשנה זו, לפי ₪  576ניכוי בסך של  ולַּתר ּוה, לארגון עובדים" חבר"דמי  ומשכר םמאחר ששיל
  ).תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) ל7(2תק' 

  .)נ"ז 2.25( בשנה זו₪  5,805זיכוי בסך  לוַּתר ּוהלפקודה,  36-ו 34פי ס' ל

  ?2012של זאב בשנת  ייבת"מהי "הכנסה ח

 ₪  143,424  .א  

 ₪  149,399  .ב

 ₪  143,594  .ג

  ₪  137,619  .ד

  פתרון    

  1ס'  -מס הכנסה  פקודת  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

כנגד המס המובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  - לפקודה  36-ו 34זיכויים, הניתנים מכוח ס' 
  לשלם לאותה שנה. זאב. כלומר, הם מופחתים מהמס שעל לאותה שנה

הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו  -"הכנסה חייבת"  -לפקודה  1לפי ס' 
  ממנה לפי כל דין;

שהותר לו לפי תק' ₪,  576הניכוי בסך  "הכנסה חייבת" של זאב היא ההכנסה לאחרכלומר, 
 לו שהותר₪,  5,975) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) ולאחר הפטור, בסך 7(2

  -א) לפקודה 7(9לפי ס' 

  הכנסתו של זאב₪  975,149 -"דמי חבר" ניכוי ₪  576 - מענק פרישה פטור₪  5,975 = ₪ 424,143

  .אתשובה 
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                               2012שנת המס 

 

 0.15%הלוואה ממעבידה. ההלוואה צמודה למדד ונושאת ריבית חודשית של  קיבלה אנט  .7שאלה מספר 
למען הסר ₪ [ 9,650ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 9/2012). בחודש לחודש(

  ].1/2014- ספק, קרן ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב

 0.2%-אם המדד עלה בו לשנה 6.24%קודה הוא (ט) לפ3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
סכום ( אנטמהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקוֹף לשכרה של ), 9/2012בתקופת הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?9/2012ההלוואה בתקופה זו ( בגין, )מעוגל

 ₪  35  .א  

 ₪  47  .ב

 ₪  16  .ג

  ₪  29  .ד

  פתרון  

  ת מס הכנסה(ט) לפקוד3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

  

 הכנסהעובד ממעבידו, מהווה הנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס
  .עובדבין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבית ששילם השסה היא ההפרש ההכנמעבודה. 

שיעור " - 2012) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  6.24%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לעניין סעיף 

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

(ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,560>  יתרת ההלוואה 9,650.                     עליית המדד

  

  :חישוב על פי התקנות

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 9,650×  6.24%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  365= ₪  49.49

  :אנטהסכום ששילמה 

  ₪ 9,650) × ריבית לחודש  0.15%+  הזקיפהשיעור עליית המדד בתקופת  ₪0.2% = (  33.78

  

  ₪). 49.49קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (₪),  33.78( אנטהסכום ששילמה 

  מינימום 49.49< חוייב בתקופת הזקיפה  33.78

) בגין ההלוואה בתקופת סכום מעוגל( ₪ 16שווי ריבית בסך  אנטלפיכך, יש לזקוף לשכרה של 
  הזקיפה.

  מינימום 49.49 - חוייב בתקופת הזקיפה  ₪33.78 =  71.15=      )סכום מעוגל₪ ( 16

  :חישוב חודשי מקורב ומעוגל

  9,650×  בית הנדרששיעור הרי 6.24%/  12=  50.18                       הריבית הנדרשת:

  9,650× )  שיעור הריבית שדרש המעביד 0.15%+ שיעור עלית המדד  0.2%(  = 33.78        :אנטהסכום ששילמה 

  מינימום 50.18 -חוייב ₪33.78 =  16.40=      )סכום מעוגל₪ ( 16 ההפרש בין השיעור הנדרש לדרישה בפועל:           

  

  תשובה ג.
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". את משכורתו חודש, ב"משכורת 29/8/2012-התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש ב זאב  .8שאלה מספר 
  .9/9/2012-הראשונה הוא צפוי לקבל ממעבידו החדש ב

  ) אצל מעבידו החדש?101כרטיס עובד (טופס  ְלַמֵּלא ָלִראׁשוָֹנה זאבמתי על 

 .29/8/2012-המשבוע ימים תוך   .א  

 .1/9/2012- לא יאוחר מה  .ב

 .29/8/2012-המשבעה ימי עסקים תוך   .ג

  .9/9/2012- לא יאוחר מה  .ד

  פתרון  

  )תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 2תק'   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  ):תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 2קנה לפי ת

) את 0101עובד למעט עובד יומי ולמעט עובד זר, חייב למלא בכרטיס העובד (טופס   (א)  "
  כל הפרטים במועדים אלה:

או ביום שקיבל את  תוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו  )1(
  " ;המוקדם יותרהמועד משכורתו לראשונה ממעבידו, הכל לפי 

  .אתשובה 
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והיא מקבלת  1/1/2012- במעבידה החדש  התחילה לעבוד אצל, 26בת  , עובדת נשואהאנט  .9שאלה מספר 
   ם הבאים:הורכב מהתשלומי השל 1/2012תלוש  שכורת חודש".מאצלו "

  ₪  27,295  ............................................................................משכורת 
  ₪  591  .................          השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות ולא מסרה  101- לא מילאה בטופס ה אנטאם 
  ?1/2012ממנה בתלוש לנכות , כמה מס הכנסה יש מפקיד שומה תיאום מס אישורלמעביד 

 ₪  12,364  .א  

 ₪   13,385  .ב

 ₪   5,829  .ג

  ₪   12,794  .ד

  פתרון  

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  , הנחיות מס הכנסה101טופס 

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

   -לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  5תקנה  לפי

מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית, או משכורת ְּבַעד משרה נוספת שעליה הצהיר   (א)   "
לא מילא את או ש 101, או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס 101העובד בטופס 

שלום מס בשיעור ינכה ממנה בעת הת, הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות
  "  .ַהְּמַרִּבי

את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות  101-לא מילאה בטופס ה אנטלפי נתוני השאלה, 
  . אישור תיאום מס מפקיד השומהולא המציאה למעבידה החדש  אחרות

  ₪  27,295.00  אנטשל  1/2012משכורת 

  ₪  00591.           השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

  ₪  27,886.00  ברוטו למס

  27,886×  ₪%48 =   28.385,13  = ₪ 385,13  -) סכום מעוגלְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות ( ְמַרִּבימס 

  תשובה ב.
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זו בחודש (היתה ₪  84,000של  משכורתב 1/7/2012-, התחיל לעבוד בִמֵּליָדה 100%נכה זאב,   .10שאלה מספר 
  ידה בשנת המס).הכנסתו היח

  ? 2012בשנת המס ְלַנֵּצל יכול  זאב) לפקודה ש5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 

 ₪  504,000  .א  

 ₪    254,071  .ב

 ₪   71,280  .ג

  ₪   299,441  .ד

  פתרון  

  ).5(9ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 
לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז  90%, או נכות של 100%לו נכות של  שנקבעה

ם השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי
  לפחות, כמפורט להלן: 100%נכות של 

 000,594הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלים חדשים

הכנסה עד לסכום של  - ימים  364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין  )2(
 שקלים חדשים;" 71,280

) 1ְלַגֵּבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה (א)() לפקודה, "1)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
ְלַגֵּבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל 
הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 

) 1ופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)(יחס תק -(בפסקה זו  365
  ".(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות- ו

לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת משנה ) לפקודה, "2)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
ס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס ), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המ2(א)(

הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך 
  ".);2הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

  ).כלומר, הוא היה נכה בכל שנת המס מלידה ( 100%הוא נכה  זאב

  -, מהווה הכנסה מיגיעה אישית ממשכורת ₪ 504,000, סך של בשנת המסהכנסתו 

  תחודשי משכורת₪  84,000×  בשנת המס עבודה חודשי ₪6 =  504,000

  -לפקודה  ) 1)(א)(5(9הכנסה זו לא עולה על ההכנסה המרבית מיגיעה אישית הנקובה בס' 

  של זאב גיעה אישיתהכנסה מי ₪ 504,000 > ) לפקודה1)(א)(5(9ס' הנקובה ב תמרביה ההכנסה₪  000,594

  .אתשובה 
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 1/1/2012-. בומקבלת אצלו משכורת בעד "משרה נוספת" עובדת אצל זאב, 25, רווקה בת אנט  .11שאלה מספר 
יש ₪  46,800 של שנתי שכר עדהאישור,  לפי שומה. מפקיד מס תאום אישור זאבמסרה ל

  .מס בשיעור ַהְּמַרִּבילנכות יש  ום זהֵמֵעֶבר לסכ. 30%ְלַנּכֹות מס בשיעור 

המצטבר  המס₪.  45,390 היה, 10/2012תלוש ) כולל( עד, זאב אצל, אנט שכרה המצטבר של
  ₪. 13,617 -ִּנָּכה משכרה באותה תקופה  זאבש

), כמה מס הכנסה "ברוטו למס"₪ ( 5,260על  ה, עמדזאבאצל , אנטשל  11/2012 תרושכמאם 
  ?המס תאום ְלאוֹר ,זוממשכורתה  ינוכה

 ₪  2,271  .א  

 ₪  1,578  .ב

 ₪  2,525  .ג

  ₪  1,680  .ד

  פתרון  

  .5תק'  - ) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  45,390+  ₪5,260 =  50,650  :11/2012עד  1/2012 -מ אנטשל  תמצטבר תמשכור

  משכורת מצטברת₪  50,650<  מס לפי תיאום המס 30%תקרת שכר שנתי שיש לנכות ממנו ₪  46,800

  לפי אישור תיאום המס: 11/2012מס מצטבר שיש לנכות עד 

  46,800×  30%) +  50,650 - 46,800× (  שיעור המס המרבי 48%= ₪  15,888 
  

  לפי אישור תיאום המס: ,11/2012בתלוש מאנט  ינוכהמס שה

  201211/מס מצטבר שיש לנכות עד  888,15 - 201210/מס שנוכה עד  617,13=  ₪ 271,2

  .אתשובה 
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  :ְלַהָּלןְּכִד היתה  2012בשנת  והכנסתשנים.  3זה  מטולההוא תושב קבוע בישוב  זאב  .12שאלה מספר 

  ₪   173,634  ........................................................................ . משכורת1
  ₪  115,756  ...........  )א) לפקודה7(9לפי ס' ( ממס הכנסה פטורמענק פרישה . 2

  ? (סכום מעוגל) 2012בשנת  זאבמהו סך זיכוי תושב הישוב לו זכאי 

 ₪  28,008  .א  

 ₪  18,662  .ב

 ₪  34,727  .ג

  ₪  20,836  .ד

  פתרון  

  11), ס' 2(2, ס' 1 ס' -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

  .2012בכל שנת המס  במטולההיה תושב קבוע  זאב

על הכנסה חייבת מיגיעה  12%הנחה של  ַמְקָנה ,2012, בשנת המס במטולהקבע תושבות 
  .לשנה₪  233,400אישית עד לתקרה של 

הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
מענק הפרישה ההכנסה החייבת של זאב לא כוללת את , לפיכך". שהותרו ממנה לפי כל דין

  הכנסה. פטור ממסה

  .₪ 173,634 - 2012מיגיעה אישית בשנת  זאבהכנסתו החייבת של 

  ₪ 836,20 - (סכום מעוגל) 2012בשנת  זאבלו זכאי  "ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב"זיכוי 

   Min)  הכנסה חייבת מיגיעה אישית 634,173;  תקרה 400,233× (  שיעור ההנחה %12=  ₪ 836.08,20

  תשובה ד.
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) בכל אחד "ברוטו למס"( השכר. 15-ו 12ילדים בני  2, עובדת נשואה + 38- בת ה, אנט  .13ר שאלה מספ
₪)  3,460- (ב השכר הּוְגַּדל 4/2012- החל ב₪.  8,430היה  3/2012- ו 2/2012, 1/2012מהחודשים 
  .ברוטו בחודש₪  11,890והועמד על 

 המס הכנסה יגבה משכר ), כמה1/1/12ה (מתחילת השנ על בסיס מצטבראם המס מחושב 
  ?)סכום מעוגל(  4/2012אנט בתלוש של 

 ₪  646  .א  

 ₪  404  .ב

 ₪  600  .ג

  ₪  484  .ד

  פתרון  

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

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

  :2012בשנת  אנט תזיכויים להם זכאי

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז  0.50  אשה

  נ"ז   00.2  )15-ו 12(בני  ילדים

   ₪ ₪1,021.25 =  215× נ"ז    75.4  סה"כ נקודות זיכוי

  8,430+  8,430+  8,430+  11,890=   37,180   דשים:החו 4-שכר מצטבר ב

  37,180/  4=   9,295   החודשים: 4-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,122.35 = ₪ 21%  × )8,880  - 9,295 + ( 14%  ×3,680  +10%  ×5,200  

  וצע:מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממ

  max)  35122,1. - 1,021.25;  ₪0 = (  10.101) =   מעוגל( ₪ 101

  : 2012מס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר, פברואר ומרץ 

972.20  ₪ =14%  × )5,200 - 8,430 (  +10%  ×5,200  

  : 2012מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר, פברואר ומרץ 

0 ₪  ) =0  ;1,021.25 - 972.20  (max 

    :4/2012-ב אנטשל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) 101 × חודשים 4(  - ) 0 × חודשים 3=(  ₪ 404

  תשובה ב.
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  ₪   14,285...  . שכר משולב1  הבאים: ִכיִביםֵמָהְר , הורכב 26של אנט, רווקה בת  1/2012תלוש   .14שאלה מספר 
  ₪      677..  ארוחות. שווי 2  

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

 ₪   13,193  .א  

 ₪  11,925  .ב

 ₪  12,516  .ג

  ₪   12,564  .ד

  פתרון  

  .121, א36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   ייםסעיפים רלוונט

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נ.ז. נסיעות

  0.50  נ.ז. אשה

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

  שכר משולב 14,285+  ארוחותשווי  677 ₪ = 14,962          למס" של אנט: ְּברּוטוֹ שכר "

  חישוב המס:

2,360.30 ₪ = 30%  ) ×14,430  - 14,962 ( + 21%  ×5,550 + 14%  ×3,680 + 10%  ×5,200  

    :קודות הזיכויהמס המתקבל לאחר הפחתת נ

  המס שחושב  2,360.30 -  נקודות הזיכוי  ₪591.25 =  1,769.05=      סכום מעוגל₪  1,769

  ):סכום מעוגלשכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה (

  תשלומים ללא זקיפות שווי  14,285 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 1,769=  ₪ 12,516

  .ג תשובה
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  .15שאלה מספר 

  

  

ימים באילת.  6אותו מעבידו לעבוד ָׁשַלח  5/2012-ב. ָקבּועַ  ֶפןוֹ ְּבאשבע -זאב גר ועובד בבאר
ֶהְכֵרִחִּיים לייצור  שבע) וכל ימי השהייה בה היו- ק"מ מבאר 233לאילת (המרוחקת  הנסיעה

, בסך של לינות 5המעביד שילם בעד זאב הוצאות לינה במלון באילת, . מעבידשל ה תוהכנס
לפי  יםמחושב, מוצגים בשאלה זו כל הסכומים בערכי דולר, כשהם ַהַּפְׁשטּות ְלַמַעןדולרים לכל לינה. [  288

  ].השער היציג כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה

בתרגום לערכים מהו הסכום שיזקף לשכרו של זאב, לצורך חישוב מס, בשל הנסיעה לאילת (
  ] ן הסר ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי על פי התקנותלמע)? [ דולריים

 $  483.75  .א  

 $  165.00  .ב

 $  0.00  .ג

  $   360.00  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

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

  , מהווים הכנסה מעבודה."תנו לאחר לטובתובעקיפין או שני

  - לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה (החבק) 

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

  וי לעובד, ולפיכך, החזר בגינן הינו הכנסה בידו.אינן מותרות בניכ

ידי המעביד, יש בפקודה "קיצור דרך". -בעניין הוצאות עובד המותרות בניכוי, המשתלמות על  
לפקודה, בחר  17במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף 

  צאה המותר בניכוי".המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההו

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

הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל או באזור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו עולה על   (א) 
)(ב) כשהוא מחושב בשקלים חדשים לפי השער היציג של 1)(ב)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

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

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

), יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר הכלולה 3(ב)   על אף האמור בפסקה (
  במחיר לינה המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה (א) לעיל;

(ג)    הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישום במסגרת השתתפות בכנס בתחום 
  עיסוקו;

  :2של תקנה  )(ב)1)(ב)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

  כל הוצאות הלינה המוכרות;  - דולר  112-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ )  1(

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

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

. לפיכך, )דולר 255"הוצאות הלינה המוכרות" (מהלינות היתה גבוהה  5-עלותה של כל אחת מ
  .מהוצאות הלינה המוכרות 75%יותרו לניכוי 

  min  ;112 [ $max ) $ התקרה $255 ההוצאה בפועל ;  288× (  %75× [ לינות  $5 =  956.25

  $ 288×  $5 =  1,440.00  :  הלינות 5המעביד בעד ששילם סה"כ הסכום 

  $ 956.25  הלינות:   5סה"כ הסכום שיותר לניכוי בעד 

   :, אותן יש לזקוף לשכרו של זאבהוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי

483.75 $  )  =956.25  $- 1,440 $ (  

  .אתשובה 
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  .16שאלה מספר 

  

 משלםשכר היסוד, נוסף על ). ברוטו₪ ( 8,255 - 1/2012, בחודש 28ן , רווק בזאבשכר היסוד של 
  חודש. בכל נטו₪  878 של בסךהחזקת רכב  המעביד ול

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

 ₪  9,276  .א  

  ₪   9,311  .ב
 ₪   9,366  .ג

  ₪   9,133  .ד

  פתרון    

  . 121, 36, 34ס'  -דת מס הכנסה פקו  סעיפים רלוונטיים

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

  ₪ 255,8   זאבשכר היסוד של 

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  25.0  נסיעותנ.ז. 

  ₪ ₪483.75 =  215×   2.25  סה"כ נקודות זיכוי

). כלומר, 10%מדרגת מס ₪ ( 520בחודש הוא ₪  5,200לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  חזקת הרכב.ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום תשלום ה

  .14%במדרגת מס שולי  זאבנמצא  8,255בשכר 

   8,255+  878) /  1 - 14%= (  9,275.93<  14%המס  "גבול" מדרגת 8,880

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 880,8 - 255,8( =  ₪ 625, נותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

  ₪. 87.50  - 14%ומס בשיעור ₪,  537.50 -"נטו"  86%-מתפצלים ל₪  625

   878.00 -  ₪537.50 =  340.50יתרה שנותרה לגילום:  

    .21% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  340.50) /  1 -  %21= (    ₪ 431.01  גילום היתרה:   

  625.00+  431=   ₪  1,056  :)סכום מעוגל( כשהוא מגולם₪  878הסכום   

   8,255+  1,056=  9,311>  21%"גבול" מדרגת המס  14,430

     ₪ 311,9  :   2012/1-  לצורך חישוב מס ב זאבשל  ושכר

  .בתשובה 
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                               2012שנת המס 

  

  .17שאלה מספר 

  

    :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכב) חשבת השכרשל אנט ( 1/2012שכר 

  ₪   12,096  .............................  שכר רגיל  .1
  ₪   2,688  דמי חופשה ..........................  .2
  ₪   2,016  ................ שכר שעות נוספות  .3

  )."חלק מעביד"לקרן השתלמות (₪  1,260, סך של 1/2012ֲעבּור אנט, בעד שכר  ִהְפִריׁשהמעביד 

מהו הסכום ַהִּמְזָעִרי, על פי תקנות מס הכנסה, שעל אנט לשלם לקרן ההשתלמות בגין חודש 
  זה ("חלק עובד") ?

 ₪   302.40  .א  

 ₪   420.00  .ב

 ₪   369.60  .ג

  ₪    392.80  .ד

  פתרון    

  )2(ב19תק'  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל  ונטייםסעיפים רלו

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמלל )2(ב19לפי תקנה 

אישור כאמור בתקנת משנה (א) לקרן השתלמות יחול רק אם העמית ישלם אף הוא   ) 1(  "
  .מדי חודש בחודשו לקרן שליש לפחות מהסכום ששילם המעביד

  
רופא אשר תשלומיו לקרן הם לפי הוראות -) לא יחולו על עמית1)   הוראות פסקה (2(

), ושאושר בידי 2008בדצמבר  31הסכם קיבוצי שנחתם עד יום ד' בטבת התשס"ט (
ביולי  1רופא שביום כ"ח בסיוון התשס"ח ( -רופא" -שר האוצר; לעניין זה, "עמית

  ) התקיימו בו שני אלה:2008
  

  (א)   היה עמית בקרן השתלמות;
  

(ב)   היה זכאי על פי הסכם העבודה של רופאים שחל עליו, שיופקדו בעבורו תשלומים 
  "  ).1לקרן שאינם לפי הוראות פסקה (

  

, סכום ₪ 420-כלומר, לפי התקנה שלעיל, על אנט לשלם לקרן ההשתלמות סכום שלא יפחת מ
  ) 1,260/  ₪3 =  ₪420).                        (  1,260המהווה שליש מהסכום ששילם המעביד (

  הרחבת הסבר:

כספים גם מעבר לתקרה, ובלבד שהעובד ישלם לקרן שליש  ותלטקוקרנות השתלמות 
. בעת קליטת הכספים, בודקות הקרנות את היחס שבין ות מהסכום ששילם המעבידלפח

) שלעיל, 2(ב19הפקדת המעביד להפקדת העובד. אם היחס אינו עומד ביחס הקבוע בתקנה 
  עליהן לדחות את התשלום.

 חלק"( השתלמות לקרן₪  1,260 של סך אנט עבור הפרישהמעביד במקרה שתואר בשאלה, 
הקופה , )"בדוע חלק"(₪  420שלם אנט תאם רק חלופות התשובה שניתנו, . מתוך )"מעביד

  אינה יכולה לקלוט. ,אחרת את התשלום. תקלוט

  .בתשובה 
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                               2012שנת המס 

  

מעבידו ( לפקודה 10 ס' מת עבודה במשמרות לעניןיבו מתקי ,ַיְצָרִני ְּבִמְפָעל פועל ִיּצּורהוא  זאב  .18שאלה מספר 
ְּבֶׁשל ₪  30,852 ִמּתֹוָכּה, 190,344היתה  2012 בשנת המסהכוללת ממשכורת נסתו הכ). היחיד

  עבודה במשמרת שלישית.ְּבֶׁשל ₪  97,272-עבודה במשמרת שניה ו

  ? 2012 בשנת זאב קבליש משמרות בגין במס הזיכוי מהו סכום
 ₪   9,903  .א  

 ₪   19,219  .ב

 ₪    9,315  .ג

  ₪   10,920  .ד

  פתרון  

  )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות. תקנות מס הכנסה (10  'קודת מס הכנסה, ספ  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

  זיכוי ִמְׁשָמרוֹת:

  ₪   190,344  : 2012-ממשכורת ב זאבהכנסה כוללת של 

   ₪   124,320  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

  ₪    66,024  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  שניה  30,852+  שלישית  ₪97,272 =   128,124  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  128,124 - ₪66,024 =    62,100  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  62,100×  ₪15% =   9,315   הטבת המס:

  בשנה₪    10,920  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  315,9;  תקרה 10,920= (  ₪   315,9  בדיקה מול התקרה:

  .גתשובה 
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  .19שאלה מספר 

  

  שנים ברציפות: 15זאב עבד אצל מעבידו היחיד 

  עּור ִמְׁשָרהיִׁש    ֲעבֹוָדה ְּתקּוַפת
  100%    שנים 6  ראשונה

  60%    שנים 4  שניה
  30%    שנים 5  שלישית

 31/7/2012-עם פרישתו ב₪.  4,560 - ) משרה 30%-למשכורתו החודשית האחרונה של זאב (
  ₪. 195,624קיבל מענק פרישה בסך של 

למען הסר ספק, זאב  מענק הפרישה, שיחושב על ידי המעביד?  [החלק החייב במס של  מהו
  ] לפקיד השומה לצורך הגדלת פטור בסמכות המנהלפנה  לא

 ₪   51,224  .א  

  ₪   64,644  .ב
 ₪   45,144  .ג

  ₪   16,374  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

המשכורת הקובעת לצורך הפטור היא הנמוך מבין: המשכורת המשוקללת או סכום תקרת 
  .הפטור על פי הפקודה

גבלת המשכורת האחרונה בסכום תקרת הפטור נעשית רק ְלַגֵּבי המשכורת יצויין שה
אם כלומר,  המשוקללת ולא ְלַגֵּבי משכורות שונות שאפשר והיו במהלך תקופת העבודה.

יש לקחת אותה במלואה לצורך  ,האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורמשכורת ה
  חישוב המשכורת המשוקללת ואין להקטינה לסכום תקרת הפטור.

  ₪.  4,560  משרה:   30%- המשכורת האחרונה ל

  560,4/  %30=  ₪   200,15  המשכורת האחרונה למשרה מלאה:  

  המשכורת המשוקללת:      

10,032  = ₪15  ) /5  ×30%  ×15,200 + 4 × 60%  ×15,200  +6  ×100%  ×15,200 (  

  המשכורת הקובעת לצורך הפטור: 

  min)  סכום תקרת הפטור 950,11; משכורת משוקללת 032,10= (  ₪ 032,10  

  ₪ 195,624זאב:      סך מענק הפרישה שקיבל

  של זאב:ָּפטּור ַמֲעָנק 

  min} משכורת קובעת לפטור 320,10×  שנים  15;  195,624= {  ₪ 480,150

  מענק פרישה 195,624 -פטור 480,150=  ₪ 144,45  החלק החייב במס של המענק: 

  .גתשובה 
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מעבודתה אצל  31/5/2012- פוטרה ב ,16-, ו14, 11ילדים בני  3, עובדת נשואה + 43-בת ה, אנט  .20שאלה מספר 
היתה  5/2012לחודש  המשכורת החודש ששולמה לעבודה.  שנות 20מעבידה היחיד, לאחר 

ֶׁשֶחְלקֹו  מענק פרישה אנטל חּוַּׁשב, 5/2012תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161-בטופס ה₪.  8,146
  .הכנסה במס חייב₪,  30,984סך של  -), וחלקו א) לפקודה7(9לפי ס' (ָּפטּור ממס 

סה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של , כמה מס הכנלפי התקנותאם חישוב המס נעשה 
  ?  אנט

 ₪  4,730  .א  

 ₪   5,890  .ב

 ₪   2,244  .ג

  ₪    8,895  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

לא נלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר  א) לפקודה7(9ָּפטּור ממס ְלִפי ס' הַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעַנק 
  שאינו רלוונטי, סכומו אף לא נכלל בנתוני השאלה.

  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

  ..."ה ששולמה לעובדשאינו פטור, מס ְּכִאיּלּו היה משכורת בלתי קבועה, ְלִפי המשכורת האחרונ

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

מעביד המשלם לעובד משכורת בלתי " - ) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל4ְלִפי תקנה 
 -; ְלִעְנַין ֶזה, "הפרש המס" 12- קבועה, ינכה ממנה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל ב

מס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש ההפרש בין ה
  ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה-לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השנים

  החישוב:

      נקודות זיכוי:

  תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה 0.5 + ילדים 3 = 5.75

  75.5×  215=  ₪ 1,236.25  -י סכום נקודות הזיכו  

  ₪. 8,146 - 5/2012, לחודש אנטמשכורת החודש ששולמה ל

  30,984/  ₪12 =  2,582  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 8,146+  ₪2,582 =  10,728מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

  מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-רת החודש בתוספת החלק ההמס שיש לנכות אותו ממשכו

1,423.28  = ₪21%  × )8,880  - 10,728 + ( 14%  ×3,680  +10%  ×5,200  

  מס בניכוי זיכויים אישיים:

  max)  1,423.28 - 1,236.25;  ₪0 = (  187.03) =   מעוגל( ₪ 187

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

932.44  = ₪14%  × )5,200 - 8,146 (  +10%  ×5,200  

 max)  932.44 - 1,236.25 ; 0 = ( ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  187 - ₪0 =  187  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  187×  12=  ₪ 2,244  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 

  

שווי  כולל₪,  39,460 -  01/2012בחודש  ")ברוטו למסמס (" תשלוםְלצֹוֶר  זאבשל  ושכר
₪  2,146לקופת גמל לקיצבה  ועבורַמְפִריׁש  זאבשל  מעבידו  .)₪ 3,690 ( 3שימוש ברכב קבוצה 

למען בחודש [₪  1,252בדן כושר עבודה ואביטוח ולהמעביד),  תגמולי ַמְרִּכיבבחודש (על חשבון 
  ]., כדין, לאותה קופת גמלוא את חלקומפקיד גם ה זאבהסר ספק, 

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה  בגין 1/2012בתלוש  זאבמהו השווי שיש ִלְזקוֹף ל
  ולביטוח אובדן כושר עבודה (סכום מעוגל)?

 ₪   812  .א  

 ₪   390  .ב

 ₪   715  .ג

  ₪   45  .ד

  פתרון  

  ) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מס הכנסה14(32סעיף   סעיפים רלוונטיים

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

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  :2012בשנת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח נחיות מס הכנסה בעניין ְלִפי ה

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

  ₪. 35,770ללא שווי השימוש ברכב:   זאבשל  הכנסת עבודה

  שכר רגיל 39,460 - 3 שווי שימוש ברכב קבוצה ₪3,690 =  35,770

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  35,770 ; 34,476 ( × 7.5% = ₪ 2,585.70 <₪  2,146

 max)  0;  2,146 -  2,585.70= ( ֵאין שווי קיצבה: 

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

  תקרה ראשונה:

    : משכורתו של העובדת המעביד למרכיב התגמולים (קיצבה) מתוך שיעור הפרש

6.00%  =35,770  /2,146  

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

%1.50  ) =0  ;%6.00 - %7.50  (max  

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

%1.50  ) =%1.50 ;%3.50  (min  

  קבל את התקרה הראשונה:במשכורת העובד, ונהנמוך נכפיל את השיעור 

  %1.50×  35,770=   ₪ 536.55  :1תקרה 

   תקרה שניה:  

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

  min)  35,770;  34,476× (  %3.5=  ₪ 1,206.66  :2תקרה 

   תקרה שלישית: 

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

439.70  = ₪2,146 - %7.5  ) ×34,476  ;35,770  (min 

   max)  439.70;  0= (  ₪ 439.70  :3תקרה 

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

  min)  536.55;  1,206.66;  ₪439.70 = (  439.70  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:

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

  max)  1,252.00 - תקרת ההוצאה 439.70;  ₪0 = (  812.30=  )סכום מעוגל₪ ( 812     שווי א.כ.ע.:

  .אתשובה 
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 10%קרן פנסיה מקיפה ֲעבּוָרה ל היחיד ַמְפִריׁש המעביד. ₪ 8,619 - 1/2012-בשל אנט  שכרה  .22שאלה מספר 
ְלַמְרִּכיב ַּתְגמּוֵלי  מתאנט משלמשכרה בכל חודש, לפי צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה. 

 לקופת אנט היחידה שלה הפרשת זו, למען הסר ספקה. [משכר %5 של שיעורקרן העובד באותה 
  ].גמל

תשלומיה  בשל, 01/2012לפקודה) שתקבל אנט בתלוש א' 45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (
  בקרן הפנסיה?ְלַמְרִּכיב ַּתְגמּוֵלי העובד 

 ₪   148.75  .א  

 ₪   205.25  .ב

 ₪   150.83  .ג

  ₪   211.17  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

  8,619×  ₪5% =  430.95       -") קרן פנסיה מקיפה חדשה("הפרשת עובד לקופת גמל לקיצבה 

    -  1/2012- ב אנטהכנסתה המזכה של 

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 8,500; הכנסה בפועל ₪619,8 = {  8,500

 min) }  8,500×  %7 = 595.00; (  הפרשה בפועל 430.95= {   ₪  0.9543  - מגבלת עמית שכיר 

  430.95×  %35=        ₪ 150.83  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .גתשובה 
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  .5/2012 חודש לעובדיו את משכורת זאב ') שילםב(יום  4/6/2012-ב  .23שאלה מספר 

 לקופות ְלַהֲעִביר זאבַעל ), קופות גמל ר ולניהולכללים לאשו(על פי תקנות מס הכנסה , מתי
עובדיו? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין  שלזו משכורת  בעד התשלומים הגמל את

  ].6/2012למען הסר ספק, לא חלו חגים וערבי חג בחודש [ )? המשפטים הבאים

 ).5/2012מיום תשלום משכורת  ימים 7(  11/6/2012לא יאוחר מיום ב',   .א  

 ).5/2012ימים מתום חודש  15(  15/6/2012', ולא יאוחר מיום   .ב

 ).5/2012מתום חודש  עסקים ימי 15(  21/6/2012', הלא יאוחר מיום   .ג

  ).5/2012ימי עסקים מיום תשלום משכורת  7(  13/6/2012לא יאוחר מיום ד',   .ד

  פתרון  

  .20תקנה  -) ת גמלתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופו  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

  

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

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

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

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

  ָנַפל בחג או בערב חג. ה', ֶאָּלא ִאם ֵּכן-א' "יום עסקים", לענין זה, הוא כל אחד מהימים

  .4/6/2012-ב זאבשל עובדיו שילם  5/2012 את משכורת

(יום תשלום המשכורת) הם המועד המוקדם מבין המועדים  20126/4/ימי עסקים מיום  7
  .שלעיל 20הנקובים בתקנה 

יום מנוחה או תאריך ויום בשבוע

ערב יום מנוחה

ימי עסקים מיום 

תשלום המשכורת

אירוע

ערב יום מנוחה01/06/2012 יום�ו

יום מנוחה02/06/2012 שבת

03/06/2012 יום�א

יום תשלום המשכורת04/06/2012 יום�ב

05/06/20121 יום�ג

06/06/20122 יום�ד

07/06/20123 יום�ה

ערב יום מנוחה08/06/2012 יום�ו

יום מנוחה09/06/2012 שבת

10/06/20124 יום�א

7 ימים מיום תשלום המשכורת11/06/20125 יום�ב

12/06/20126 יום�ג

7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת13/06/20127 יום�ד

14/06/20128 יום�ה

15 ימים מתום חודש 5/2012ערב יום מנוחה15/06/2012 יום�ו

יום מנוחה16/06/2012 שבת

17/06/20129 יום�א

18/06/201210 יום�ב

19/06/201211 יום�ג

20/06/201212 יום�ד

  15 ימי עסקים מתום חודש 21/06/2012135/2012 יום�ה
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, רק אם ישולמו לא יאוחר  זאבמכאן, שתשלומיו של 

  .20126/13/לא יאוחר מיום ד',  משבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת. כלומר,

  .דתשובה   
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כספים  ,במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבהשל זאב,  עמדו לזכותו ,עם פרישתו ממעבידו  .24שאלה מספר 
 ְלַהְׁשִאיר ֶאָּלאשלא למשוך מענק פרישה במזומן,  ָּבַחר ה,פרישה ְּבֵעת .המיועדים למענק פרישה

  .ֶרֶצף ְזכּויֹות פיצויים הםּוְלָהִחיל עלי לקצבה בקופת הגמל ָהֲאמּוִריםאת הכספים 

ֹלפיצויים  תשלומים לם ְּבַעדושיש מעביד ַאֵחר אצל בעבודה להתחיל זאבכמה זמן על  ְּבתו
  הפיצויים? ֶרֶצף ְזכּויוֹתעל  לשמורַעל ְמַנת , לקצבה גמלהלמרכיב הפיצויים בקופת 

 .מפרישתו חודשים 6 תוך  .א  

 . מפרישתו שנתיים תוך  .ב

 .מפרישתו חודשים 3 תוך  .ג

  .מפרישתו שנה תוך  .ד

  ןפתרו  

  )(א)4((א)א)7(9ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

עובד שעם פרישתו ממעבידו עמדו לזכותו בקופת גמל   "   - לפקודה  )(א)4((א)א)7(9לפי ס' 
לפיצויים או במרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה כספים 
המיועדים למענק פרישה או שקיבל מענק פרישה, ובעת 
פרישתו הודיע למנהל כי הוא בוחר בהחלת הוראות פרט 
זה לא יראו את הסכומים שהשאיר בקופת גמל כאמור או 
שהפקיד מיד עם פרישתו במרכיב הפיצויים בקופת גמל 

אם תוך שנה מפרישתו החל בלו בידו, לקצבה, כאילו נתק
בעבודה אצל מעביד אחר המשלם בעדו תשלומים 

, והכל עד לפיצויים למרכיב הפיצויים בקופת גמל כאמור
   - לסכום התקרה; לעניין זה 

  כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל; - "מרכיב הפיצויים" 

סכום השווה לארבע פעמים השכר הממוצע  –"סכום התקרה" 
פל במספר שנות כ), כשהוא מו3(ה3, כהגדרתו בסעיף במשק

העבודה אצל המעביד שממנו פרש העובד, בצירוף הסכום 
הנדרש לכיסוי התחייבויות אותו מעביד בעבור אותו עובד לפי 

  "   ;1963- חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג

  .דתשובה 
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. ְלֶקֶרן ִהְׁשַּתְּלמּות, הוא זכאי שלוֶהְסֵּכם העבודה  ְלִפיידו החדש. זאב התחיל לעבוד אצל מעב  .25שאלה מספר 
 "נטאשתלמות "הה שתשלומיו ותשלומי המעביד לקרן השתלמות יועברו לקרןּדֹוֵרׁש זאב 

" ֶאְפָׁשִרית ַעל ִּפי פקודת מס הכנסה, החוקים נטלמען הסר ספק, ההפרשה לקרן ההשתלמות "א[
  .]ָּבּההכספים  ַהְפָקַדתבחוק, בתקנות או בַתָּקנֹון הקרן על  ָלהַהְגּבָ והתקנות וֵאין כל 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין ( זאב?של  לדרישתו ַחָּיב ְלֵהָענוֹתהאם המעביד 
  )המשפטים ַהָּבִאים

 זאב.של  לדרישתוְלֵהָענֹות ַחָּיב המעביד כן.   .א  

ָלה א ַּפת ֶּגֶמלּור קֹוִלְבחשל עובד ְזכּותֹו לא.   .ב  .ִהְׁשַּתְּלמּות ֶקֶרןעל  ָחֽ

 ."נטא" יבחרו להצטרף לקרן ההשתלמות של המעביד וכל עובדיאלא אם כן לא,   .ג

   .ֶמְחָּדל ְּבֵריַרתֶקֶרן , המהווה ַאֶחֶרתהשתלמות עם קרן  ָחתּוםהמעביד  אלא אם כן, כן  .ד

  פתרון  

  .22, ס' 20ס'  -  מל)חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות ג  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

המיועדת לתשלום דמי השתלמות לעובדים,  ,ַּפת ֶּגֶמלּוקהיא סוג של "קרן השתלמות" 
  .או למוטבים שלהם לעצמאים, לחברי קיבוץ, לחברי מושב שיתופי

עובד הַזַּכאי להצטרף כעמית " - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(א) ל20ְלִפי ס' 
או  הדין או ההסכם), - לקופת גמל, ְלִפי כל דין או ֶהְסֵּכם, ְלַרּבוֹת ֶהְסֵּכם ִקיּבּוִצי (בסעיף ֶזה 

, כל קופת גמל המיועדת ר, בכל עתוֹ ִלְבח י, ַרַּׁשאלהמשיך וִלְהיֹות עמית בקופת גמל ָּכָאמּור
למטרה של קופת הגמל שִנְקְּבָעה ְלִפי הדין או ההסכם ְלצֹוֶר הפקדת תשלומיו ותשלומי 
מעבידו, בכפוף לַהְגָּבלֹות על צירוף עמיתים שנקבעו בתקנון קופת הגמל ולַהְגָּבלֹות על הפקדת 

ּור לא יתנה את תשלום הכספים לקופת הגמל ומעבידו של עובד ָּכָאמ, 22כספים ְלִפי סעיף 
ְּבַעד עובדו בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה מסוימת של 

  ".קופות, והכל אף אם נקבע אחרת בדין או בהסכם

" ֶאְפָׁשִרית ַעל ִּפי פקודת מס הכנסה, נטאההפרשה לקרן ההשתלמות "ְלִפי נתוני השאלה, 
  .קנות וֵאין כל ַהְגָּבָלה בחוק, בתקנות או בַתָּקנֹון הקרן על ַהְפָקַדת הכספים ָּבּההחוקים והת

  .זאבלבקשתו של להענות חייב  מעבידלפיכך, 

  .אתשובה 
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  דיני עבודה
  
  
  
  

  מהתשלומים הבאים: הּוְרַּכב זאבתלוש השכר של   .26שאלה מספר 

  ₪  7,619  ....................  שכר יסוד ..............1
  ₪  492  .......................  מקצועית.  תוספת 2
  ₪  657  .....................     מחלקתיתתוספת .  3
  ₪  316  ................ְמדּודֹות  שעות נוספות.  4

 טורים?פיצויי פיְלִעְנָין תקנות  וֶׁשּיּוְבאּו ְּבֶחְׁשּבוֹן שכר עבודתסך הרכיבים ַמהּו 

 ₪   9,084  .א  

 ₪   8,768  .ב

 ₪   7,619  .ג

 ₪   8,111  .ד

 פתרון    

 )תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

 ),תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםל 1לפי תקנה 
  הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

  ;שכר יסוד)   1(  (א)  " 

  )   תוספת ותק;2(  

  )   תוספת יוקר המחיה;3(  

  )   תוספת משפחה.4(  

, יראו תוספות אלה כחלק מחלקתית או תוספת מקצועיתתוספת נכללת בשכר עבודה   (ב)     
   משכר היסוד.

לא היה שכר העובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בתקנת משנה (א) או לפי חלק   (ג)   
  " .שכר העבודה הרגיל ללא תוספותמהם, יובא בחשבון שכרו 

מובא  לא הוא . לפיכך,"שכר עבודה רגיל" של העובד ואינ רכיב "שעות נוספות מדודות"
  בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.

  :לענין תקנות פיצויי פיטורים זאבשל  וסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודת

 שכר יסוד 7,619+  מקצועיתתוספת  492+  מחלקתיתתוספת  ₪657 =  8,768

 .בתשובה 
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משלם המעביד לזאב את  בכל חודש 7-דש. בעל בסיס של חולו ִמְׁשַּתֵּלם  של זאבעבודה השכר   .27שאלה מספר 
חל חג  8/10/12- שב נפל בערב חג שמחת תורה ומאחר 7/10/12-שכר החודש הקודם. ֵמַאַחר שה

ביום שלאחר החג, כלומר  9/2012שכר ), שילם המעביד לזאב את "2חג  -"סוכות שמחת תורה (
  .9/10/12-ב

? בחוק הרלוונטי ְּכַמְׁשָמעּותוֹ הוא "שכר מולן", יום שלאחר החג זאב בהשכר ששולם להאם 
 )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים(

 .ערב החג האמורמקום העבודה היה סגור באבל אך ורק אם , לא  .א  

  של המעביד היה סגור בערב החג האמור.ַהַּבְנק  ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְסִניף, כן  .ב

 שכר ששולם במועד האמור אינו "שכר מולן".. הלא  .ג

  .לאחר המועד לתשלום שכר העבודהמאחר ששולם , כן  .ד

  פתרון  

  .9, 1 ס' - הגנת השכרחוק   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

שכר עבודה המשתלם על " - קובע את המועד לתשלום שכר חודשי לחוק הגנת השכר 9ס' 
  ".בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא משתלם

  :לחוק 1לפי ס' 

  היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.  -"היום הקובע" 

  שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע. -"שכר מולן" 

, הוא יום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו הוא משתלםבודה שלא שולם עד לכלומר, שכר ע
  "שכר מולן".

אינו "שכר מולן", מאחר ששולם ביום התשיעי , 9/10/2012-שכרו של זאב, ששולם לו ב
  .שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה

  תשובה ג.
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לפני המועד לתשלום  ימים ₪5.  24,040 - 9/2012-ב) 25ת שכר עבודתה של אנט (רווקה ב .28שאלה מספר 
  שכר עבודה ֶזה. ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 3,000בסך  ִמְקָּדָמההשכר קיבלה 

, מהו, לפי חוק הגנת השכר, הסכום ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתבעל פי ₪  5,370למעבידה  אם אנט חייבת
  ?לכיסוי חוב זה, 9/2012- עבודתה ב שכרמְלַנּכוֹת ַהְּמַרִּבי שניתן 

 ₪   5,370.00  .א 

 ₪   5,260.00  .ב

 ₪  1,342.50  .ג

 ₪   6,010.00  .ד
  

  פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

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

                                           ₪ 040,24 - 20129/-"שכר עבודה" של אנט ב
  

  -לחוק  25ְלִפי סעיף 

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

    ...  

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

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

  "  ).6היתרה הוראות פסקה (

לפני המועד לתשלום השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה  ימים 5המקדמה שקיבלה אנט 
  ) חלות עליה.7(א)(25שהוראות פסקה  היתר ַקֶייֶמתחדשים, לפיכך, לא 

  ₪ 24,040×  3<  המקדמה₪  3,000

למעביד, בתנאי  ב על פי התחיבות בכתב) שלעיל, ניתן לנכות משכרה של אנט חו6)(5(25לפי ס' 
  ).רבע שכר העבודה₪ ( 6,010-מינוכה על חשבון חוב כאמור יותר שלא 

  שכר העבודה 24,040 × 25% = סכום מרבי שניתן לנכות משכרה של אנט על חשבון חוב כאמור₪  6,010

כלומר,  ₪). 5,370גבוה מחובה של אנט למעבידה, על פי התחייבות בכתב (₪),  6,010סכום זה (
  .₪ 5,370 -משכרה של אנט רשאי המעביד לנכות את כל חובה של אנט, על פי התחייבות בכתב 

  .אתשובה 
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לדמי מחלה  . זכותו')ה- ימים (א' 5הוא בן  ובמקום עבודתתו שבוע עבוד. עובד במשכורת זאב  .29שאלה מספר 
  .ימים 14עומדת על  ות המחלה ַהְּצבּוָרה שלתקופ. ִנְקַּבַעת לפי חוק דמי מחלה

נמסרה הודעה ( עקב מחלה ומעבודתנעדר  זאב) 17/6/12א' (יֹום  )ּכֹוֵלל( ְוַעד) 5/6/12ג' (ָהֵחל ְּביֹום 
שכר העבודה . ומסר למעביד אישור מחלה ַּכִּדין) 18/6/12( 'בזאב חזר לעבודה ביום ). למעביד

ִּבְממּוָּצע ₪  ₪236 ( 3,068 - וִאיּלּו ִהְמִׁשיך בעבודת ,זוהיעדרותו  שהיה ַזַּכאי לקבל ִּבְתקּוַפת
  .ְּבֶׁשל ההיעדרות החודשיתו סכום זה נּוָּכה ממשכורת). ליום

  ?6/2012סך דמי המחלה שעל המעביד לשלם לזאב בתלוש , חוק דמי מחלה לפי, מהו

 ₪   2,832  .א  

 ₪  2,124  .ב

 ₪  1,652  .ג

  ₪   2,596  .ד

  פתרון  

  .5, ס' 4, ס' 2ס'  -דמי מחלה חוק   טייםסעיפים רלוונ

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו,  -לגבי עובד במשכורת " - ) לחוק דמי מחלה 1(ב)(2לפי ס' 
  ."שבועית וחגים לרבות ימי מנוחה

  ] )17/6/2012א' (ְוַעד יֹום ) 5/6/2012ג' (ָהֵחל ְּביֹום [  ימים 13  תקופת המחלה:

  .ימים 14עומדת על  זאב תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שללפי נתוני השאלה, 

  .ִּבְממּוָּצע ְליֹום₪  236  דמי מחלה לפי החוק:

  :החישוב

 יום  תאריך

בשבוע

שיעור דמי 

מחלה

 דמי מחלה 

לתשלום

                -איןיום�ג05/06/12

               50%118יום�ד06/06/12

               50%118יום�ה07/06/12

               100%236יום�ו08/06/12

               100%236שבת09/06/12

               100%236יום�א10/06/12

               100%236יום�ב11/06/12

               100%236יום�ג12/06/12

               100%236יום�ד13/06/12

               100%236יום�ה14/06/12

               100%236יום�ו15/06/12

               100%236שבת16/06/12

               100%236יום�א17/06/12

  סה"כ            2,596

  .דתשובה 
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ְלֵׁשם ₪,  35,592, עד לסכום של תשל עובד הצו עיקול על שכר 14/5/2012-מעביד קיבל ב  .30שאלה מספר 
החודשי, ַהּנֹוָתר  הילד". שכרַאְלָמָנה ֶׁשִעָּמּה " - תשל העובד המשפחתֶהְרֵּכב תשלום חוב לבנק. 

 ₪. 11,864 - ) על פי חיקוקאחרי ניכויי החובה (

  ?)סכום מעוגל( , ְלִפי חוק הגנת השכרתהעובדשל  הּוַּקל משכרמהו הסכום ֶׁשְּיע

 ₪   9,772  .א  

 ₪   2,966  .ב

 ₪  8,898  .ג

 ₪   8,480  .ד
  

  פתרון  

  (א)8' ס -חוק הגנת השכר   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

(א) לחוק הגנת השכר, "משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או 8ִפי ס' לְ 
לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, 

, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב 1981-תשמ"א
משכר העבודה  80%-כאמור; היה הסכום האמור יותר מ משפחתו אילו היה ַזַּכאי לגימלה

משכר העבודה  80%החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 
שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום  -החדשי; ְלִעְנַין זה, "שכר העבודה החדשי" 

 אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".

"סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם  -(ב) לחוק הגנת השכר 8ס'  ְלִפי
 תשלום מזונות".

נועד לשם תשלום חוב לבנק. כלומר, הוא לא ₪)  35,592הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (
  (א) חלות עליו.8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' 

של  הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודתלפי טור ג' בתוספת השניה לחוק ה
מהסכום הבסיסי פחות  42.50%ילד", הוא "אלמנה שעמה הוא " ה, שהרכב משפחתתהעובד

  ):סכום מעוגל₪ ( 3,384", כלומר הסכום הבסיסי לילד

  הסכום הבסיסי 8,370×  42.5% - הסכום הבסיסי לילד ₪173 = 3,384.25=    סכום מעוגל₪  3,384

  :תמשכר העבודה החודשי של העובד 80%-כום זה אינו גבוה מס

  תשכר העבודה החודשי של העובד 11,864×  80%=  9,491.20<  3,384 

   - תשל העובד הלפיכך, הסכום שיעוקל משכר

 min]  ) שכר אחרי ניכויי החובה 11,864 - לא ניתן לעקל  3,384=  480,8(;  החוב 35,592[ =  ₪ 480,8

  .דתשובה 
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שבוע העבודה של במשרד יועצי מס.  2/1/2010- לעבוד ב הבשכר (שעתי), התחיל תאנט, עובד  .31שאלה מספר 
  ]. בחגי ישראל תלא עובד אנט  '). [ו-(ימים א' ימים 6 , הוא בןהאנט, במקום עבודת

  -, מתוך דו"ח הנוכחות של אנט 4/2012-בלהלן רשימת אירועים 

  אנט עבדה.  יום ה  5/4/12
  אנט עבדה. ערב פסח יום ו  6/4/12
  אנט לא עבדה. פסח שבת  7/4/12

 אנט עבדה.  יום א  8/4/12

 וללא אישור. ַהְצָּדָקה ְלאה מעבודתה ֶנֱעָדראנט   יום ד  11/4/12

 אנט עבדה.  ערב שביעי של פסח  יום ה  12/4/12

  אנט לא עבדה.  שביעי של פסח  יום ו  13/4/12

  אנט לא עבדה.    שבת  14/4/12
אנט היתה בחופשה שנתית מאושרת מיום א'     יום א  15/4/12

    יום ד  18/4/12  ).18/4) ועד יום ד' (15/4(

ה ֶנֱעָדראנט היתה חולה ו 25/4/12ועד  19/4/12-מ    יום ה  19/4/12
הודעה,  נהנת(מעבודתה, בימים אלו, עקב מחלתה 

  יום הזיכרון  יום ד  25/4/12  .)דמי מחלה הלאישור מחלה לאותם ימים וקיב המסר

  אנט לא עבדה.  יום העצמאות  יום ה  26/4/12
  אנט עבדה.    יום ו  27/4/12

על היה , ְּבַעד כמה ימי חג 4/2012-ימי עבודה ב החסירהאם, ְלַמֵעט הימים שלעיל, אנט לא 
  ?, לפי צו ההרחבה הרלוונטי4/2012בתלוש  דמי חגים הלשלם ל המעביד

 ימי חג. 2  .א  

 ימי חג. 0  .ב

 ימי חג. 1  .ג

  ימי חג. 3  .ד

  פתרון  

  .הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  :דמי חגים של עובד שאיננו עובד במשכורת (חודשי), הדן בהסכם מסגרת -לצו הרחבה  (א)7ְלִפי סעיף 

חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום  3עובד לאחר   "
ימי ראש השנה,  2ימי חג ( 9אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור 

  , חג שבועות ויום העצמאות). ימי פסח 2ימי סוכות,  2יום הכיפורים, 

  " עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.   

  לדמי חגים. תא זכאיישים. לפיכך, הודח 3- יותר מ הבמקום עבודת תעובד ,בשכר (שעתי) תעובד ,אנט

  ימי חג הפסח ויום העצמאות.  2 -ימי חג  3חלו  4/2012-ב

  חגים בדמי חגים בעד יום חג זה. חג הפסח חל ביום שבת. לפיכך, אנט לא זכאית לדמי

(יום  אנט לא נעדרה סמוך ליום החג(שביעי של פסח ויום העצמאות) בשאר ימי החג שחלו באותו חודש 
. לפיכך, היא זכאית לתשלום מלא בעבור ימי חג , אלא "בהסכמת המעביד"לפני החג ויום אחרי החג)

  אלו. 

  .4/12בתלוש ביעי של פסח ויום העצמאות) ימי חג (ש 2לדמי חגים בעד  תזכאי , אנטלסיכום

  .אתשובה 
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 5/9/12-. בעבודה שעות. שכרו ִמְׁשַּתֵּלם לו על בסיס 2/5/10-התחיל לעבוד אצל מעבידו ב זאב  .32שאלה מספר 
  החוק.לתוקף ְּבתֹום תקופת ההודעה המוקדמת על פי  ֶׁשִּיָּכְנסּו ,פיטוריומעביד על ו ההודיע ל

כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על 
 ?זאבָלֵתת ל המעביד

 ימים.  23  .א  

 ימים.   28  .ב

 ימים.  26  .ג

 חודש ימים.  .ד

 פתרון  

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

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  ןהסבר הפתרו

  

  .א

  

  

  

  

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 1ְלִפי ס' 

   - בחוק זה 

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

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

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

  

  בשכר".-הוא "עובד זאב, עבודה. ְלִפיָכ שעותִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של  זאבשכרו של 
  

  .לישיתטר במהלך שנת עבודתו השפו זאב
  

   -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

  עובד בשכר ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

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

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

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

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

חודשי עבודה בשנת עבודתו ארבעה עט יותר ממ זאב, השלים 5/9/12, ביום פיטוריובמועד 
יום, בשל כל  21) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, נוסף על 3(4. ְלִפי ס' לישיתהש

  של יום אחד. לפיטורים הודעה מוקדמתזכאי ל זאבשני חודשי עבודה בשנה האמורה, 
  

 ] 21+  4/  2[ =                       .    ימים 23הודעה מוקדמת של  זאבלהמעביד לתת כלומר, על 

  .אתשובה 
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ְלִפי צו ההרחבה בדבר  ו, ְּדֵמי ְנִסיעֹות ישולמו לוְלִפי ֶהְסֵּכם העבודה של .חצי משרהעובד ב זאב  .33שאלה מספר 
 ָעהְּבַהּסָ  לעבודהנוסע א והִהְׁשַּתְּתפּות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. בכל יום 

מחיר נסיעה  בתחבורה ציבורית. א נוסעובחזרה מהעבודה ה. ְמאּוְרֶּגֶנת על חשבון המעביד
 הּכֹוֵלל את ֵאזֹור", חופשי חודשי"חיר . מלכל כיוון₪  13.80 -  ולעבודת ובאוטובוסים בין בית

  ימים. 22עבד בפועל  זאב, 8/2012-ב ₪. 518 - וואת מקום עבודת ְמגּוָריו

ליום ₪  25.20לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2ס' ב ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  ֵזרשיעור ֶהְח אם 
  חודש זה? בגין זאבשעל המעביד לשלם ל המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

 ₪  259.00  .א  

 ₪   303.60  .ב

 ₪  518.00  .ג

  ₪  277.20  .ד

  פתרון  

  סיעה לעבודה וממנה.צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נ  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

  לעבודה. ונסיעתלהשתתפות מעביד בהוצאות  ולא נוגעת לזכות זאבשל  משרההחלקיות 

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

, בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְּבַעד כל יום עבודה ְּבפֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי 2בסעיף 
  ".להגיע למקום עבודתו

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

החזר ההוצאות לא ישולם למי שנוסע לעבודה על חשבון המעביד או מטעמו. " בצו, 6לפי ס' 
  ."נוסע העובד לכיוון אחד בלבד (לעבודה או ממנה) יהיה ַזַּכאי עד למחצית הסכומים הנ"ל

 -, תוך שימוש בנסיעות בודדות ולעבודת זאבשל  ותמחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מבי
נזקק לתחבורה כדי  זאבימי עבודה בפועל בהם  22עבור ₪  303.60בכל יום, שהם ₪  13.80

  .ולהגיע למקום עבודת

הּכֹוֵלל את  "חופשי חודשי" )כרטיס, תוך שימוש בחוזה (ומחיר נסיעה ממקום העבודה לבית
  .8/2012בחודש  ₪ 518 - וואת מקום עבודת ומגוריֵאזֹור 

  : 8/2012ְּבִגין חודש  זאבשעל המעביד לשלם ל המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 303.60; חופשי חודשי 518; 22 × 25.2 / 2תקרה =   277.20= (  ₪ 277.20

  .דתשובה 
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 ועל ויעל. 1/4/1997-הפרטי ב והתחיל לעבוד אצל מעביד ,80%של בהיקף משרה עובד , זאב .34שאלה מספר 
 4המעביד משלם דמי הבראה ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה.  ומעביד

ועד  1/7/2012-בעד התקופה שמ דמי הבראה זאב אמור לקבל 9/2012. בתלוש ם בשנהמיפע
30/9/2012.  

לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע ₪,  371מחיר יום הבראה הוא אם 
 ?9/2012 בתלוש זאבל

 ₪   834.75  .א 

  ₪   667.80  .ב
 ₪    593.60  .ג

 ₪   742.00  .ד

 פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

  .30/9/2012ועד  1/7/2012-זאב אמור לקבל דמי הבראה בעד התקופה שמ 9/2012בתלוש 

ואמורה  1/4/2012-(שהתחילה ב זאבשל  16-חודשים אלו מהווים חלק משנת העבודה ה
  ).31/3/2013-להסתיים ב

  ימי הבראה. 9ֵיׁש לשלם לעובד  16-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה

  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

  :9/2012 סכום דמי ההבראה המגיע לזאב בתלוש

 ַּתֲעִריף 371×  ימי הבראה 9× חודשים בשנת העבודה  3/  12 × חלקיות משרה %80= ₪ 667.80

  .בתשובה 
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שעות  175עבד  11/2012, ִמְׁשַּתֵּלם לו על בסיס שעות עבודה. בחודש 28-שכרו של זאב, בן ה  .35שאלה מספר 
צו ההרחבה בדבר תשלום דמי  לפימעבידו של זאב נוהג לשלם לעובדיו דמי הבראה (עבודה רגילות. 

  ) בכל חודש.הבראה

  ַּכב מהסכומים ֶׁשְּלַהָּלן:של זאב (לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום) הּוְר  11/2012תלוש 

  ₪  3,850  ...................................................      .  שכר יסוד1
  ₪  112  ...............................................      .  תוספת יוקר2
  ₪  204  .......................) 11/2012בעד חודש ( .  דמי הבראה3

לזאב בתלוש  להוסיףמהו הסכום שעל המעביד ₪,  23.12ום לשעה הוא אם שכר המינימ
 , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום?11/2012

 ₪   84  .א  

 ₪   196  .ב

 ₪   0  .ג

  ₪   338  .ד

 פתרון  

 .3, ס' 2ס'  -חוק שכר מינימום   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  לחוק שכר מינימום: 2ְלִפי ס' 

עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו,  -שנים (להלן  18עובד שמלאו לו   " (א)
זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום 

  , הכל לפי הענין.ום לשעהשכר המינימהיומי או 

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

נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור   (ג)  
ין, יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום ְּבַעד זמן ההיעדרות לפי ד

חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות 
  ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר. " -המחייבות קופת גמל (בסעיף זה 

  לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס' 

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

  ְלִעְנַין סעיף קטן (א) יבואו בחשבון רכיבי השכר הבאים:  (ב)

  או שכר משולב; שכר יסוד  )1(

  אם איננה כלולה בשכר המשולב; תוספת יוקר  )2(

  תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,  )3(

בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, תוספת , תוספת משפחה לא יובאו בחשבוןואולם 
, והחזר מענקים על בסיס שנתיפרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, 

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

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

  

זאב זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לשעה ְּבַעד השעות שעבד 
  כלהלן:  11/2012בחודש 

  שכר מינימום לשעה 23.12×  11/2012-שעות עבודה רגילות שעבד ב ₪175 =  4,046
  

  ₪: 4,046 -לחוק שכר מינימום  2ִעְנַין סעיף שכרו של זאב שיובא בחשבון לְ 

  שכר יסוד 3,850+ תוספת יוקר ₪112 =  3,962
  

  , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: 11/12הסכום שעל המעביד להוסיף לזאב בתלוש 

 שכר המינימום 4,046 - לחוק 2השכר שהובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף  3,962=  ₪ 84

  תשובה א.
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  .36אלה מספר ש

  

 6שבוע עבודתו, במקום עבודתו, הוא בן ₪.  25 - עובד בשכר. שכרו הרגיל לשעת עבודה  זאב
 מופסקת ,10:00, בשעה כל יוםשעות עבודה. ב 8 -ו'). תחום יום עבודה רגיל שלו - ימים (א'

את מהמקום שבו לצ זאבבעת ההפסקה רשאי . שעה רצופהמשך העבודה למנוחה ולסעודה ל
  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. א עובדוה

  :10/2/2012- והסתיים ב 5/2/2012-בשבוע שהחל ב, זאבלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' 

  10/2/2012  9/2/2012  8/2/2012  7/2/2012  6/2/2012  5/2/2012  יום

 5:00 5:00 4:30 5:00 6:00 4:00 כניסה

 14:00  15:00 15:30 18:00 14:00 14:00 יציאה

 בעד שעות עבודתו בשבוע זה, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה? זאבמהו השכר שיש לשלם ל

 ₪   1,475.00-מ לא פחות  .א  

 ₪   1,468.75-מ לא פחות  .ב

 ₪   1,450.00-מ לא פחות  .ג

 ₪   1,443.75-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

 ).2000הסכם מסגרת ( -.  צו הרחבה 20, 16, 2, 1ס'  -נוחה חוק שעות עבודה ומ  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

, ְלַרּבֹות "הזמן שבו עומד העובד לרשות העבודה - "שעות עבודה", כהגדרתן בחוק שעות עבודה ומנוחה 
  ".20הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל ִּפי סעיף 

 זאבֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאי היה 
ומנוחה)  כשאינו לחוק שעות עבודה  20א עובד, נוהג המעביד כדין (ְלִפי ס' ולצאת מהמקום שבו ה

 מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

שעות עבודה. תחום  8 -ו'). תחום יום עבודה -ימים (ימים א' 6הוא בן של זאב שבוע העבודה 
שעות. תחום שבוע  7 -יום עבודה בעבודת לילה וביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי) 

 שעות. 43 -עבודה 

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום  -ת לילה" (שפירושה עבד "עבוד זאב' א יוםב
  ).06.00ובין  22:00השעות שבין 

  

  :החישוב

ניכוי יציאהכניסה

הפסקה

תחילת

 יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

(שעה 

ביום)

   -            2.00          2.00    7.00     (1)  7.00  9.00    1.00-   10.00   4:0014:00א

   -              -               -       14.00     7.00  7.00    1.00-   8.00     6:0014:00ב

 2.00         2.00          4.00    22.00     8.00  12.00  1.00-   13.00   5:0018:00ג

   -            2.00          2.00    30.00     8.00  10.00  1.00-   11.00   4:3015:30ד

   -            1.00          1.00    38.00     8.00  9.00    1.00-   10.00   5:0015:00ה

 1.00         2.00          3.00    43.00   (1)  5.00  8.00    1.00-   9.00     5:0014:00ו

   61.00   -6.00  55.00  12.00          9.00         3.00 

 סה"כ 37.50   ₪  31.25   ₪ 

 ₪ 281.25  ₪ 112.50  ₪ 1,468.75 
 (1) 

שעות 

נוספות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.

שעות 

נוספות 

150%

סה"כ שעות

תעריף לשעה

תשלום

שעות 

נוספות 

125%

סה"כ יום

שעות 

מכניסה 

עד 

יציאה

סה"כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

      43.00 

 ₪  25.00 

 1,075.00 

 

  .בתשובה 
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מחלת  ְּבֶׁשל ימים, 11 ומעבודתנעדר  1/2012-ב .היחיד ו"עובד במשכורת" אצל מעביד זאב  .37שאלה מספר 
עובדת שכירה, לא נעדרה מעבודתה באותם , זאבשל  וזוג תב. 14-בן ה ילדוָחָלה  ָּבּה ַהַּׁשַּפַעת
האישורים כל את  ול מסר, וַּכִּמְתַחֵּייבנתן הודעה למעבידו  . זאבַזָּכאּוָתּה ִמּכֹוחַ ימים 

הצהרה ימים ו 11 משךב מחלת ילדו ִּבְדַבראישור רפואי ְלַרּבֹות  והמסמכים הנוגעים לעניין,
למעביד  , כנדרש,העתק מהצהרה זו נמסר ַּכִּנְדָרׁש בחוק ובתקנות. ,זּוגוֹ  ַּבת ּוְבָיד ְּבָידוֹ  ֲחתּוָמה

  .הזוג תשל ב

, ְּבֶׁשל מחלה זו של וִלְזקוֹף ַעל ֶחְׁשּבוֹן תקופת המחלה הצבורה של זאב כמה ימי היעדרות זכאי
  ימים? 40היא  לותקופת המחלה הצבורה שידוע שאם , , ְלִפי החוק הֵרֵלַוְנִטיוילד

 ימים  8  .א  

 ימים    11  .ב

 ימים   6  .ג

  ימים    7  .ד

  פתרון  

  .1 ס' -) ילדחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת   סעיפים רלוונטיים

  .תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

  :)ילדדמי מחלה (היעדרות בשל מחלת לחוק  1ְלִפי ס' 

שנים, זכאי ִלְזקֹוף בשל מחלת ילדו, על חשבון תקופת  16עובד שעמו ילד שלא מלאו לו   .1" 
  המחלה הצבורה שלו, ימי היעדרות במספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלה:

זכאותו כאמור, או שבן זוגו הוא עובד  בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח  (א)
ימים  8עד  -עצמאי שלא נעדר מעסקו או שעסק במשלח ידו בימי היעדרות העובד 

  "  בשנה;

עובד שנעדר מעבודתו מכוח " - מי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)תקנות דל (א)1 תקנהְלִפי 
תומה בידו וביד בן זוגו, ג לחוק בשל מחלת ילד, ימסור למעבידו הצהרה ח1א או 1, 1סעיפים 

  ".או בידו בלבד, הכל לפי העניין, לפי הטופס שבתוספת הראשונה

 8עולה על תקרת  זו היעדרות. שנים 16, שלא מלאו לו וימים בשל מחלת ילד 11נעדר  זאב
ימי  11מתוך  ימים 8א זכאי לזקוף ולחוק האמור. לפיכך, ה 1הימים הנקובים בסעיף 

  הימים. 40ו, בת ופת המחלה הצבורה שלעל חשבון תק והיעדרות

  .אתשובה 
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  ₪  43.20   .............    יסוד.  שכר 1  :מקבלזאב  , ביום עבודה רגיל,רגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד   .38שאלה מספר 
 ₪  9.60  ... .  תוספת מקצועית2  

שעות  6-ַחְּלקּו לשעות עבודה, ֶׁשִהְת  10עבד  זאב) וביום שבת (יום המנוחה השבועי שלאם 
בעד  כמה על המעביד לשלם לו ,שעות נוספות במנוחה השבועית 4-רגילות במנוחה השבועית ו

  ?לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, שבאותו יוםשעות עבודה אלו  10
 ₪   712.80-מ לא פחות  .א  

 ₪   910.80-מ לא פחות  .ב

 ₪   871.20-מ לא פחות  .ג

  ₪   607.20-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

  .18, ס' 17, ס' 16, ס' 7ס'  -שעות עבודה ומנוחה חוק   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

  

ְגמּול עבודה במנוחה שעות נוספות ּו ּולְּגמלחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש, זאב" של ָׂשָכר ָרִגיל"
  :השבועית

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

", המשתלמים לזאב בעד כל שעת תוספת מקצועית"-"שכר יסוד" ו ,ְסכּוָמם של הרכיבים
          לחוק. 17-ו 16הסעיפים  ְלִעְנַין, הוא "השכר הרגיל" ₪ 52.80 -לה עבודה רגי

 )52.80  = ₪9.60  +43.20 (  

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

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

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 

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

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

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר   לתשלום

רגיל 
  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום 
  בעד כל שעה

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
  הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות רגילות 
במנוחה 
  שבועית

52.80  ₪    50%  150%  79.20 ₪  6  475.20 ₪  

ש"נ ראשונה 
ושניה 

מנוחה ב
  שבועית

52.80 ₪  25%  50%  175%  92.40 ₪  2  184.80 ₪  

ש"נ שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

52.80 ₪  50%  50%  200%  105.60 ₪  2  211.20  ₪  

  ₪  20.871  10    סה"כ

שעות עבודה אלו שעבד במנוחה השבועית שלו (יום  10ְּבַעד  ,זאבעל המעביד לשלם ללפיכך, 
  .₪ 20.871- סכום שלא יפחת מ), שבת

  .גתשובה 
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 ימים 203עבד  2011. בשנת 15/2/2011-לעבוד אצל מעבידו בִהְתִחיל זאב, עובד במשכורת,  .39שאלה מספר 
  ימי חופשה. 7-ל הּוָצא 2011. בדצמבר בפועל

חופשה את כל ימי ה ְיַנֵּצלבה , 12/2012-ב לחופשהמּוָצא הודיע המעביד לזאב שהוא  1/11/12-ב
  .בפועל ימים 252) זאב עבד 11/2012(עד סוף  2012. בשנת 2012להם הוא ַזַּכאי עד סוף 

, מהו אורך החופשה זכויות החופשה השנתית של זאב נקבעות לפי חוק חופשה שנתיתאם 
  ]בשתי השניםיש להתחשב  - ? [שימו לב 2012זאב בדצמבר ל נתןיתהשנתית ש

 ימים  19  .א 

 ימים  26  .ב

 ימים  18  .ג

  מיםי  21  .ד

  פתרון 

  .3ס'  - חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

הראשונות  שנות העבודה 4-כל אחת מבעד אורך החופשה ) לחוק חופשה שנתית, 3((א)3לפי ס' 
  יום. 14 עבודה אחד הואבמקום  אצל מעביד אחד או

, עבד באותו ַעלוֹ ְּבפהיה קיים בחלק משנת העבודה.  2011- הקשר המשפטי ֵּבין זאב ומעבידו ב
  ימים. 203חלק שנה 

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

, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר לחוק (א)3חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף 
  .; חלק של יום חופשה לא יובא במנין240

(א) לחוק הוא 3, מוכפל במספר הימים שלפי ס' 240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 
11.84            .                           )11.84 = 14  ×240  /203 (  

, זאב 2011. לפיכך, בעד שנת חלק של יום חופשה לא יובא במנין - ) שלעיל 2(ג)(3לפי ס' 
    .ימי חופשה 11- זכאי ל

  ימים. 252זאב עבד  2012בשנת 

ו יודעים אם , או שמא פוטר לפני יום זה. כלומר, איננ31/12/2012לא ידוע לנו אם זאב עבד עד 
  בכולה. ואקיים בחלק משנת העבודה היה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד 

, מספר ימי החופשה להם הוא זכאי בעד שנה זו 2012ימים בשנת  252מאחר שזאב עבד ברם, 
היה הקשר המשפטי שבין  -(ב) לחוק חופשה שנתית 3. זאת מאחר שלפי ס' , בכל מקרה14הוא 

יהיו  -ימים  200לפחות  ביד קיים כל שנת העבודה, והעובד עבד באותה שנההעובד ובין המע
היה הקשר המשפטי שבין העובד  - ג)(3לחוק, ולפי ס'  (א)3מספר ימי החופשה כאמור בסעיף 

 -ימים  240ובין המעביד קיים בחלק משנת העבודה והעובד עבד בתוך אותו חלק שנה לפחות 
  לחוק. (א)3כאמור בסעיף גם הוא יהיה מספר ימי החופשה 

  ) 2011בעד  11+  2012בעד שנת   14(    ימי חופשה. 25-זכאי זאב ל ,2012-ו 2011בעד השנים  ,סה"כ

  ימי חופשה. 7-זאב הוצא ל 2011בדצמבר 

  .ימים 18יהיה  2012זאב בדצמבר  שלאורך החופשה השנתית  לפיכך,

 )18  =7  - 25 (  

 .גתשובה 
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 התחיל המעביד) 1/6/08-ב. מייד עם תחילת עבודתו (1/6/08-ב מעבידו אצל לעבוד התחיל זאב  .40שאלה מספר 
משכרו המלא של זאב. לפי  12% - . שיעור הפרשת המעביד ַמִּקיָפה פנסיה ְלַהְפִריׁש ֲעבּורֹו לקרן

מפיצויי  72% ְמקוֹםָּבִאים ּבִ  הפנסיה תשלומי המעביד לקרןעל הצדדים, ֶהָחל  ההסכם הקיבוצי
  .ְּבִגין השכר והתקופה ֶׁשְּבִגיָנם ֶנֶעְׂשָתה ַהַהְפָרָׁשהלזאב, הפיטורים ַהַּמִּגיִעים 

₪.  23,840 -זאב פוטר מעבודתו. שכרו המלא והקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים  29/2/12-ב
  ₪. 66,158 -הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים

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

 ₪  25,032  .א  

 ₪  64,368  .ב

 ₪  23,242  .ג

  ₪  24,476  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

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

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

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

  

  חודשים). 45רסים על פני ימים המתפ 1,369שנים בקירוב  ( 3.75 - תקופת עבודה 

  שנים (כל תקופת העבודה). 3.75 - תקופה בגינה נעשתה ההפרשה לקרן הפנסיה 

  הרכיבים בגינם בוצעה ההפרשה לקרן הפנסיה: מלוא השכר.
  

  ):מקורבחישוב (

שנים, בהן שולמו כספים לקרן  3.75בעד 
הפנסיה מכוח ההסכם הקיבוצי, כאשר 

 72% במקום ם אלה באיםשלומית
יצויי הפיטורים המגיעים לזאב, על מפ

 פיצויי  פיטורים  28%המעביד   להשלים  

)%28  =%72 - %100 (-   25,032.00   ₪  =%28  ×3.75  ×23,840 

  ₪  25,032.00   )סכום מקורב( סה"כ על המעביד להשלים לזאב

  .אתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  
 

 :ַהָּבִאיםהורכב מהסכומים ֶׁשָּלּה  7/2012. תלוש 31/7/12-בודתה בפוטרה מע אנט  .41שאלה מספר 

   ₪  14,970  .  שכר בסיס .................................................................................1

  ₪  11,950  ......................................................        .  פיצויי פיטורים פטורים ממס2
  ₪  3,020  .......................................................       .  פיצויי פיטורים חייבים במס3
 ₪  580  לעבודה וממנה (דמי נסיעות) ........... נסיעה הוצאות ְלִכיּסּוי.  תשלום 4

  )?החייב בדמי ביטוחדמי ביטוח בחודש זה (השכר  ְלִעְנָיןשיובא בחשבון  אנטשל  המהו שכר

 ₪    15,550  .א  

 ₪    18,570  .ב

 ₪    14,970  .ג

  ₪  17,990  .ד
  פתרון  

  , לוח י"א.348, ס' 344, 335ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

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

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  לאומי. הנחיות המוסד לביטוח

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

עם פרישתה (לרבות  אנטלפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, פיצויי הפיטורים שקיבלה 
  הסכום החייב במס) פטורים מדמי ביטוח לאומי.

, שלא נקבע בהנחיות ) לפקודת מס הכנסה2(2מהמקורות המפורטים בסעיף  אנטהכנסתה של 
  המוסד לביטוח לאומי שהם פטורים מדמי ביטוח:

  בסיסשכר  14,970+ תשלום ְלִכיּסּוי הוצאות נסיעה לעבודה וממנה (דמי נסיעות)  580=  ₪ 15,550

לענין דמי ביטוח " -יטוח לחוק הביטוח הלאומי דן בהכנסה המרבית לעניין דמי ב (א)348ס' 
לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח  335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף 

  "העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א.

₪  41,850 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א
  ].5כפול ₪),  8,370סי" (מחושב לפי "הסכום הבסילחודש [

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 7/2012בחודש שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  אנטשל  השכר

  min) ההכנסה הְמַרִּבית לענין דמי ביטוח  41,850;  550,15= (  ₪ 550,15

  .אתשובה 
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חודשים  3 שלָּכַמת המעביד, בחופשה ללא תשלום , ְּבַהְס תנמצא , סטודנטית למשפטים,אנט  .42שאלה מספר 
  .ָקֶלְנָּדִרִּיים ְרצּוִפים

 הקלנדרי השלישי של חודשהְּבַעד אנט, ְּבַעד האם המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח 
  חל"ת? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)ה

 ."עובד עצמאי" האחר ואינאצל מעביד  תעובד אינהבאותו זמן אנט ש כן, ּוִבְלַבד  .א  
 זה. קלנדרי חייב בתשלום דמי ביטוח ְּבַעד אנט, ְּבַעד חודשלא המעביד . לא  .ב
 כן, מאחר שבתקופת חל"ת לא מתנתקים יחסי העבודה בין העובד ומעבידו.  .ג
  אם אנט משלמת בעד אותו חודש דמי ביטוח כסטודנטית.ֲאָבל ַא ְוַרק , לא  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

  - יטוח)תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ב(א) ל6ְלִפי תקנה 

עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן     "
חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח במועדי  -אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי 

תקופה שלא תעלה על שני חדשים קלנדריים  בעד לחוק, 353התשלום כאמור בסעיף 
  " .ופשה כאמורשבהם היה המבוטח בח רצופים

השלישי של קלנדרי החודש ה בעדאנט,  בעדלא חייב בתשלום דמי ביטוח המעביד לפיכך, 
  .החל"ת

  .בתשובה 
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היתר עבודה לזאב , עובד אצל מעסיקו היחיד זה שנה (20בן  ,חייל בשירות סדיר (חובה) זאב,  .43שאלה מספר 
  ₪.  5,419 - 11/2012-). שכרו במצה"ל פרטית

  ?בחודש זה של זאב משכרוְינּוֶּכה  אשרמהו סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 

 ₪   210.75  .א  

 ₪   38.04  .ב

 ₪   231.08  .ג

  ₪   0.00  .ד

  פתרון  

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

  .55ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  סבר הפתרוןה

  

  .ב

  

  

  

  

  משכרו של העובד מנכים את חלקו של העובד.

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  41,850;  ₪5,419 = (  5,419  שכרו של זאב החייב ִּבְדֵמי ביטוח:

  י הביטוח שינוכו משכרו:דמ

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,171×  0.40%=   ₪   20.68  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   5,419 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,171× (  %7.00=    ₪  17.36  

  38.04   ₪  
  

  .בתשובה 
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  שלה אצל כל אחד מהם: 10/2012ירה אצל שני מעסיקים. שכר , עובדת כשכ23-, בת האנט  .44שאלה מספר 

 ₪.   4,169  -  .  מעסיק עיקרי 1

 .₪  2,747   -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סךתיאום דמי ביטוח,  עשתה אנטאם 
  ? )מעוגלסכום (זה  ְּבִגין שכר ,כל מעסיקיהעל ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש

 ₪   481  .א  

 ₪   672  .ב

 ₪   714  .ג

  ₪   629  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).ים מופחתים של דמי ביטוח בריאותתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעור

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

  . סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שני מעסיקיה: עשתה תיאום דמי ביטוח אנט

  min]  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  41,850) ;  4,169+  ₪2,747 = [ (  6,916   
  

  :)חלק עובדת( 10/2012 יה בגין שכרמעסיקשני אצל ה דמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה משכר סך

  5,171 × יעור המופחתד.ב. בש  %3.5 ) + 6,916 -  5,171(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= ₪ 390.39
  

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

  מעבידו..."
  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי: 

  min)  לתשלום ד.ב.ההכנסה ַהְּמַרִּבית  41,850;  ₪4,169 = (  4,169   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעביד העיקרי:

  4,169 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 143.83

  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני: 

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 41,850;  ₪2,747 = (  2,747   
  

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

  2,747 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 77.94
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  390.39+  143.83+  ₪94.77 =   628.99=   (מעוגל)₪  629:  אנטשל  2/110מעסיקיה, ְּבִגין שכר 

  

  .דתשובה 
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תלוש ב. ₪ 9,350 -החודשי הרגיל  ושכר היחיד. ואצל מעסיק 1/1/2012- התחיל לעבוד בזאב   .45שאלה מספר 
. כמו ₪ 1,920בסך של פעמי -מענק חדהחודשי הרגיל, לשכרו ְּבנֹוָסף  ,וממעסיק קיבל 8/2012

  .6/2012בעד חודש ₪  960בסך  ֶהְפֵרִׁשיםבתלוש זה  קיבלכן, 

  ? 8/2012דמי ביטוח לאומי בעד חודש  תשלום ְלִעְנַין זאבשל  ומהי הכנסת

 ₪   9,590  .א  

 ₪    12,230  .ב

 ₪    9,710  .ג

  ₪     11,270  .ד

  פתרון  

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

  , לוח י"א.348ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

  הסבר הפתרון

  

  .ד

  

  

  

  

"הפרשים ייראו  -לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח)  4ְלִפי תקנה 
  כשכרו החודשי הרגיל של העובד, בעד החודשים שבעדם שולמו".

בעד חודש  זאבשל הרגיל  ייראו כשכרו 8/2012בתלוש  קיבלש₪  960כלומר, ההפרשים בסך 
6/2012.  

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

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  , הוא "תשלום נוסף".זאבששולם ל פעמי- נק החדהמעְלִפי התקנה שלעיל, 

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

או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשנים עשר, והסכום  25%אם שיעורו   ) 1(  "  
ולשכר כל אחד מאחד המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם 

עשר החודשים שקדמו לו; תשלום נוסף כאמור, ששולם לעובד שעבד אצל מעבידו 
פחות מאחד עשר החודשים שקדמו לחודש שבו שולם, יחולק במספר החודשים 

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

  ".העבודה הקודמים

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

  מהשכר החודשי. 20.53%הוא  זאב קיבלשיעורו של "התשלום הנוסף" ש

) 20.53%  =9,350  /1,920 (  

מהשכר החודשי הרגיל, יחולו עליו, ְלִעְנַין  25%- מ מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" נמוך
יצורף לשכר החודשי הרגיל ) שלעיל. כלומר, הוא 2(5תשלום דמי ביטוח, הוראות תקנה 

  .שבו שולם , הוא החודש8/2012 בחודש

  שכר חודשי רגיל 9,350+  פעמי- מענק חד 1,920=  ₪ 11,270

י ביטוח המשתלמים לפי הוראה מהוראות לענין דמ" -לחוק הביטוח הלאומי  (א)348לפי ס' 
לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי  335סעיף 

  ".האמור בלוח י"א

₪  41,850 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א
  ].5פול כ₪),  8,370מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

  הכנסתו של זאב לענין תשלום דמי ביטוח ₪ 11,270>  הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח 41,850

 .₪ 270,11 - 20128/דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ְלִעְנַין תשלום זאבשל  והכנסת

  .תשובה ד
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ועקב  ועבודתתוך כדי נפגע  1/10/2012-שנים. ב 3עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד זה  זאב
ְוִנְזָקק לטיפול רפואי , ימים ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה 5לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה  ֵעֶקבעבודתו. 

  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה. ּוְלַהְחָלָמה

  :1/10/2012-החודשים שקדמו ל בשלושה זאבהכנסתו של 

  9/2012  8/2012  7/2012  חודש
  ₪ 13,224  ₪ 14,755  ₪ 13,781  הכנסה

  ?זאבמהו סכום דמי הפגיעה לו זכאי 

 ₪   1,740  .א  

 ₪    1,044  .ב

 ₪    2,320  .ג

  ₪   1,392  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  .ב

  

  

  

  

ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, " -לחוק הביטוח הלאומי  ב)(93לפי סעיף 
אשר בהם לא היה המבוטח מסוגל לֲעבֹוָדתֹו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה 

א ִאם ֵּכן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָּכָאמּור שנים מהפגיעה, לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאּלָ 
  ".עשר ימים לפחות ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה

ישולמו לא ימים שלאחר יום הפגיעה,  12-היה בלתי כשיר לעבודה במשך פחות מ זאבֵמַאַחר ש
  לו דמי פגיעה ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה.

לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה " -ר לחוק האמו(ב) 92לפי ס' 
  ."עשר שבועות

  ימים. 3יקבל דמי פגיעה ְּבַעד  זאבכלומר, 

 Min] שבועות 13תקרת  91;  ימי אי כושר עבודה 5 - הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה 2[ ימים = 3

  -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

הוא הסכום המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שכר העבודה הרגיל   (א)
  שקדם ליום שְּבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.

   -לענין סעיף זה, "הכנסה"   ב)(

  ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח; -) 1(א)(75במבוטח לפי סעיף   )1(

הביטוח ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי  - (א) 75במבוטח אחר שלפי סעיף   )2(
  בעד רבע השנה האמור בסעיף קטן (א),

והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח אילולא הסכום המרבי הקבוע   
  "  לתשלום דמי ביטוח.

  ) 13,781+  14,755+  13,224/ (  ₪90 =  464  :  זאבשכר העבודה הרגיל של 

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

  464×  ₪75% =  348  דמי הפגיעה ליום:   

  ) 8,475×  5×  75%/  30(  תקרה  ₪1,059.38 <  348  נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

  3×  348=  ₪ 41,04  : זאבסה"כ דמי הפגיעה להם זכאי 

  .ב תשובה
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  .47שאלה מספר 

  

שימש בה כמנהל יצור וקיבל   20/7/2012. עד חברת מעטיםב בעל שליטה , הוא54-זאב, בן ה
 20/7/2012-שנה. ב 15זה  חברת המעטים היתה מקום עבודתו היחידמשכורת בעד עבודתו. 

  ו, זאב חסר תעסוקה.פוטר מעבודתו בחברת המעטים. מאז פיטורי

האם, בנסיבות שתוארו לעיל, עם פיטוריו, זאב זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי? 
  )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים(

 כן, ובלבד שפוטר בתנאים המזכים אותו בפיצויי פיטורים.  .א  

 ברת המעטים.פיטוריו מחהימים הראשונים מיום  90לאחר  ֶאָּלאלא,   .ב

 .זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומילא בנסיבות שתוארו לעיל, זאב לא.   .ג

  שמאז פיטוריו זאב חסר תעסוקה.ֵמַאַחר כן,   .ד

  פתרון  

  ב.6חוק הביטוח הלאומי, ס'   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

הוראות פרקים ז' וח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת " -ב לחוק הביטוח הלאומי 6לפי ס' 
  ."מעטים

  .ביטוח אבטלהפרק ז': 

 .פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  תשובה ג.
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  ימי מילואים. 16- יצא ל 2/12/2012-שנים. ב 3בד אצל מעסיקו היחיד זה עו זאב  .48שאלה מספר 

  :1/12/2012- החודשים שקדמו ל 6-ו בלהלן פרטי הכנסת

 

6/20127/20128/20129/201210/201211/2012חודש

222319192121ימי עבודה

  6,382 5,609₪ 5,576₪ 5,563₪ 5,805₪  5,794₪  ₪הכנסה
  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו זאבזכאי מהו סכום תגמול המילואים לו 

 ₪   3,279  .א  

 ₪     3,158  .ב

 ₪   3,316  .ג

  ₪   3,356  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

  

  (א) לחוק הביטוח הלאומי, הימים בעדם ישולם תגמול למשרת במילואים:271ְלִפי סעיף 

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

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

 .1.4- ב כשהוא מוכפל

  ימים. 2ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 ות בנותתקופ 2ימים, שהם  16שירת  זאב

  .1.4- , תוכפל יתרה זו בפחתה משישה ימיםמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 

  ) 14+  2 × 1.4 = 16.8(   מי מילואיםי 16.8לקבל תגמול מילואים בעד  זכאי זאב לפיכך,

  :סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים חישוב

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

בחודש שבו  1- הם סכום ההכנסה בעד רבע השנה שקדם ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  " (א)
  .90-; סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב...ֵהֵחל שירות המילואים

 68%-), לא יפחת מ1רבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ב  )2(    
  )2012-נכון ל₪  5,692(  ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו  60-, מי שברבע השנה עבד פחות מ272(ב)  לענין סעיף   
שבחר לעצמו, מתוך ששת  הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים

) יחולו ְלַגֵּבי 2בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)( 1- החודשים שקדמו ל
כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל 

ירות; וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת הש
  " .90-סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  ימים.  60-פחות מלא ), כלומר, 19+21+21ימים (  61עבד  זאב, 1/12/2012- שקדם לברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1- בעד רבע השנה שקדם לסכום ההכנסה 
766,17  ) = ₪5,692  ;382,6  (max  ) +5,692  ;609,5  (max  ) +5,692  ;576,5  (max 

  17,766/  ₪90 =  197.40  : זאב, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90- נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

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

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

  ).1,395, כלומר 30-ב

 min  [max)  גילשכר ר 197.40;  תגמול מרבי 1,395; (  תגמול מזערי ₪189.73 = [  197.40: התגמול ליום

  . בעד תקופת שירותו במילואים₪  316,3זכאי לתגמול בסך  זאבתוצאה: 

  התגמול ליום 197.40×  ימים 16.8 = ₪ 3,316.32) =     סכום מעוגל( ₪ 3,316

  .גתשובה 
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החברה  ְמָפֵרקהחברה בה עבד.  ֶנֶגד רּוקיָצו ּפֵ ניתן ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו , 31/8/2012-זאב פוטר מעבודתו ב  .49שאלה מספר 
המוסד לביטוח לאומי  של זאב ְלַגֵּבי חובות ְּבַעד שכר עבודה ופיצויי פיטורים.תביעתו את ִקֵּבל 

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

 ְּבָתכּוףהחודשים האחרונים שקדמו  12אושר, ְּבַעד אם חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים ש
₪,  8,370הוא  ַהְּמַרִּביתחישוב הגמלה  ְלִעְנַיןו"הסכום הבסיסי" ₪,  109,759לפיטוריו, עמד על 

  מהי הגמלה לעובד שישלם המוסד לביטוח לאומי לזאב?

 ₪   108,810  .א  

 ₪   118,906  .ב

 ₪    100,440  .ג

  ₪   109,759  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  .א

  

  

  

  

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

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

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

  

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

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

  

  צויי הפיטורים בפועל:השוואה לחוב שכר העבודה ופי

 חוב בפועל  109,759 < התקרה₪  108,810

  

 .₪ 810,108 -הגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומי לזאב 

  .אתשובה 
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ביצוע העבודה נעשה על . אצל לקוחותיה ֶׁשָּלּהכמרכיב ומתקין תריסים  זאבאנט מעסיקה את  .50שאלה מספר 
גמול את  .)צרכןעם הא על פי התקשרות ישירה של זאב כלומר, ל( ַהַּצְרָכִניםבין אנט ובין  ִהְתַקְּׁשרּותפי 

  חשבונית מס בגין תשלום זה.והוא מוציא לה  אנטלו של זאב משלמת  עבודתו

של ֶנְחַׁשב כעובד  זאבהאם, לפי צו הביטוח הלאומי הרלוונטי, לעניין חוק הביטוח הלאומי, 
 )הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםבחר/י את המשפט ( אנט?

 לפחות.לתקופה של רבע שנה  ֶנֱעַרך עימו עבודהההסכם  ֵּכן ִאם ֶאָּלא, לא  .א 

 .אנטכעובד של  חוק הביטוח הלאומי, ְלִעְנַין, ֶנְחַׁשבלא  זאב .לא  .ב

תּוַח עובדים ואין לו מקום לניהול עסק ִמֶּׁשּלֹו ַהּפָ  מעסיק ֵאינוֹ  ֲאָבל ַא ְוַרק ִאם, כן  .ג
 .ָּקָהללַ 

 , כעובד של אנט.מצב בכל, ֶנְחַׁשבְלִעְנַין חוק הביטוח הלאומי, זאב  .כן  .ד

 פתרון 

 צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  .ג

  

  

  

 

  :לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)

מבוטח העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה, והנתון בתנאי עבודה    .1
  מיוחדים כמפורט לצידו בטור ב', ייחשב לענין החוק כעובד.

  ן לצידו בטור ג' לתוספת הראשונה.ייחשב מי שצוי 1כמעבידו של עובד כאמור בסעיף    .2

  התוספת הראשונה
  )2-ו 1(סעיפים 

  טור ג'  טור ב'  טור א'  
  המעביד  תנאי העבודה  סוגי העבודה

מרכיב  מתקין מכשירי גז לבישול, מחלק גז,  .3
שאינם  בתנאי, הכל ומתקין תריסים

מעסיקים עובדים ואין להם מקום לניהול 
  .עסק משלהם הפתוח לקהל

 למעטאי העסקה, בכל תנ
כאשר ביצוע העבודה 

התקשרות  פי- על נעשה
  הצרכן ישירה עם

  המעסיק

פי התקשרות ישירה שלו עם הצרכן, -שביצוע עבודתו לא נעשה על מרכיב ומתקין תריסיםזאב, 
מקום לניהול ו עובדים ואין ל מעסיק ושאינ בתנאיייחשב לענין חוק הביטוח הלאומי כעובד, 

 .להפתוח לקה ועסק משל

 .גתשובה 

  


