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 2012שנת המס 

 

 פתרון מבחן 6.2013 -  שנת המס 2012
  

  הנחיות כלליות

  

 .אחרתהמתייחסים לשאלה  נתוניםכל שאלה עומדת בפני עצמה. ֵאין שאלה אחת המכילה  .1

, בהנחיות ובכללי מס ֵרֵלַוונִטִייםמשמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות ה .2
 בשאלה. ַאֶחֶרתא ִאם ֵּכן צּוַין הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, ֶאּלָ 

, 30בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בני  ַאֶחֶרת, אם לא צּוַין ֵרֵלַוונִטִייםבמקרים ה .3
 זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָּכִאיםוהם ֵאיָנם  ְיִחיָדה ָלֶהם ַהְכָנָסהם היחיד, שזו ַמֲעִבידַ עובדים רגילים אצל 

 ַעל ִּפי נתוני השאלה.ָלֶהם המּוקֵנית 

 בנקודות זיכוי.ְלִהְתַחֵּׁשב בשאלה, יש  ַאֶחֶרתבפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צּוַין  ַהַּמְתִאיִמים במקרים .4

  .צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה ֵּכן ִאם ֶאָּלאחישוב מס הכנסה הנערך לבני זוג נשואים הוא חישוב נפרד,  .5

הנובעות מהחוקים,  ִמְזָעִרּיוֹתלעובדים ולעובדות הן הזכויות ה ְקנוֹתהזכויות ַהמּו שאלה,אם לא צּוַין ַאֶחֶרת ב .6
, המעביד ֵאינוֹ צד להסכם ִקיּבּוִצי אם לא ִנְכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה. ְּכלוַֹמר, הֵרֵלַוונִטִייםמהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחלוֹת על המעביד והעובדים ולא קיים  ָבה ַעְנִפיַצו ַהְרחָ ִקיּבּוִצי, ֵאין  ֶהְסֵּדרמיוחד או כללי, ֵאין 
 ֶהְסֵּכם עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטּיוֹת לשאלה.

   
  מס הכנסה

   
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

  ָהְרִכיִבים הבאים:את ָּכַלל  נעםשל  1/2012תלוש 

  ₪  7,250  משולב .................................. שכר
  ₪  670  תגמולי מילואים ...........................
  ₪  670  הוצאות נסיעה לעבודה וממנה .......

  ₪  160  .................................ארוחות שווי 

   ?בתלוש זה ס")ְלמַ  ְּברּוטוֹ ("שכר מס  ַּתְׁשלּום ֶרוֹ ְלצשל נעם  ומהו שכר

 ₪  8,080  .א  
 ₪  8,590  .ב
 ₪   7,410  .ג
  ₪  8,750  .ד

  פתרון  

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

  .)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה

  הנחיות מס הכנסה.

  : 1/2012 - שכרו של נעם ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מס ב  הסבר הפתרון

  משולבשכר  7,250+  תגמולי מילואים 670+  נסיעות 670+  ארוחותי שוו 160=  ₪ 750,8

  .דתשובה   



2 
 

 2012שנת המס 

 

  

ביגוד , שובר לרכישת 2/2012-כמתחייב על פי הסכם העבודה שלה, קיבלה רוז ממעבידה, ב  .2שאלה מספר 
רוז ניצלה את השובר ורכשה ₪.  160 -ברשת "המשביר לצרכן". שווי השובר ועלותו  והלבשה
-ב ֶהָחליום האם והמשפחה (ְלֶרֶגל עבידה גם מתנה . באותו חודש קיבלה רוז ממִּפיָג'ָמהלעצמה 

  ₪. 137ֶׁשֶעְרָּכּה ועלוָתּה ), שנה בכל בשבט ל'

, לצורך חישוב מס, בשל השובר והמתנה שקיבלה רוזמהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכרה של 
  ממעבידה?

 ₪   87  .א  
 ₪  160  .ב
 ₪  137  .ג
  ₪  297  .ד

  פתרון  

  .(רישא) 17, )2(2ס'  -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.

  )(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף   הסבר הפתרון

שניתנו לעובד ממעבידו;  ָּבהּואו ְקצ ָאהִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל טֹוַבת ֲהנָ   "  
תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 

, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור ביגודספרות מקצועית או  או רכישתנסיעות לחוץ לארץ 
ון נייד שהועמד לרשותו המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפ

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או  -של העובד; והכל 
  ַּבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

  :"המשביר לצרכן"ברשת  ביגוד והלבשהשובר לרכישת ה

אין  ,שכן. נסת עבודה אצל רוזמהווה הכ )מהשנוצל לרכישת פיג'( והלבשה דוגיבלרכישת השובר 
מדובר ב"בגדי עבודה", ב"מדים" או ב"ביגוד לשם פרסום" (המותרים כהוצאה בתנאים 

  שקבע מס הכנסה).

  :יום האם והמשפחההמתנה לרגל 

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

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

  בשל השובר ובשל המתנה שקיבלה ממעבידה., ₪ 297יזקף סך של  רוזשל  הלפיכך, לשכר

  "משביר לצרכן"ב ביגוד והלבשההשובר לרכישת ₪  160+  והמשפחההמתנה לרגל יום האם  ₪137 =  297

  .דתשובה   
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. סוג הרכב: 2012שנת רישום של הרכב:  רכב צמוד לשימושה.ה ֶהֱעִמיד לרשותמעבידה של רוז   .3שאלה מספר 
  במשך יום וחצי. ְּבמּוָסךהרכב היה בטיפול  9/2012-. ב0061, קוד דגם: 0502, קוד תוצר: 1

  ? 9/2012-מהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכרה של רוז ב

 ₪   2,800  .א  
 ₪   2,940  .ב
 ₪   2,870  .ג
  ₪   2,660  .ד

  פתרון  

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

  המודל הליניארי. - טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

, שיזקף 0061 , קוד דגם0502קוד תוצר: ), פרטי( 1סוג: , 2012שווי שימוש ברכב ששנת רישומו   הסבר הפתרון
  . ₪ 2,800  -  9/2012לשכרה של רוז בחודש 

  .אתשובה   



4 
 

 2012שנת המס 

 

    

 15%משלמת  רוזטלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה, רוז העמיד לרשותה מעבידה של   .4שאלה מספר 
  חשבון הרט"ן.כל  ךִמּסָ 

    ₪  15  ........................  דמי שימוש 1  הורכב מהסכומים הבאים: 1/2012-חשבון הרט"ן ב
  ₪  100  ....... )מסרונים( SMS-.  שיחות ו2  

  ? 1/2012תלוש ב רוזווי הרט"ן שיש ִלְזקוֹף לשכרה של מהו ש

 ₪   40.25  .א  
 ₪   48.75  .ב
 ₪   42.50  .ג
  ₪  32.50  .ד

  פתרון    

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

  .תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

שווי השימוש לכל חודש " - תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)ל 2ְלִפי תקנה   הסבר הפתרון
קשר ממנו ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשות העובד, ְלַמֵעט רדיו טלפון ָּכָאמּור שניתן להת

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

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

  שירותים ת,שימוש, מע"מ, תיבה קולי

  דמי שימוש 15+  שיחות 100=  ₪  115.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  100;  115/  ₪2 = (   57.50  ₪: 100הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  115 × 15%  ₪ =   17.25  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

  57.50 -  25.17=  ₪   25.40  :רוזשל  2012/1שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .אתשובה   
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  .2/1/12והשני יליד  3/8/08ילדים. האחד יליד  2). לזוג 36-בן ה, נשואה לנעם (35רוז, עובדת בת   .5שאלה מספר 

  ?2012בשנת המס  רוזלכמה נקודות זיכוי זכאית 

 ז"נ  4.75  .א  
  ז"נ  5.75  .ב

 ז"נ  5.25  .ג
  ז"נ  6.25  .ד

  פתרון    

  .(ג)66 ,א36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   ם רלוונטייםסעיפי

  שנים. 4מלאו לו  2012. בשנת המס 3/8/2008הילד הבכור יליד   הסבר הפתרון

  הוא "ילד בשנת לידתו". 2012. בשנת המס 2/1/2012הילד הצעיר יליד 

  :2012בשנת  רוזנקודות זיכוי להן זכאית 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  זנ"   0.25  נסיעות

  נ"ז   0.50  אשה

  )(א):4(ג)(66נ"ז לפי ס' 

  כל אחד מילדיה בשנתבעד נקודת זיכוי ½ 
  נ"ז× ½  ילד בשנת לידתו 1=  נ"ז   0.50  לידתו ובשנת בגרותו

  )(ב):4(ג)(66נ"ז לפי ס' 

נקודת זיכוי אחת בעד כל אחד מילדיה 
  שלאחר שנת לידתו ועד  המס  בשנת  החל

  נ"ז  1×  ילד 1נ"ז =    1.00  ולשנת  המס  שקדמה  לשנת  בגרות

  )(ג):4(ג)(66נ"ז לפי ס' 

נקודת זיכוי נוספת על נקודת הזיכוי לפי 
 החל  ,, בעד כל אחד מילדיה)(ב)4(ג)(66ס' 

  ועד לשנת שלאחר שנת לידתו בשנת המס 
  נ"ז נוספת  1×  ילד 1=  נ"ז  001.  מס שבה מלאו לו חמש שניםה

  נ"ז   25.5  סה"כ נקודות זיכוי

  .גבה תשו  
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ַּתר ּוה ,לפקודה 36-ו 34לפי ס' . , כולה מיגיעה אישית₪ 237,650 - 2012בשנת  נעםהכנסתו של   .6שאלה מספר 
תושב  זיכוילו  הותר שנים, 10נתיבות מזה כתושב . )נ"ז 2.25( בשנה זו₪  5,805בסך  זיכוילו 

לו  הותרלקופת גמל כעמית עצמאי, ₪  23,400מאחר שהפקיד  .ה זובשנ₪  18,662ישוב בסך 
  א לפקודה.45לפי ס' ₪  1,864בסך של  וזיכוי לפקודה 47לפי ס' ₪  18,072בסך של  ניכוי

  ? 2012של נעם בשנת ה חייבת" כנס"המהי 

  ₪  193,244  .א  

  ₪  219,578  .ב

  ₪  200,916  .ג

  ₪  211,316  .ד

  פתרון    

  1ס'  -מס הכנסה  פקודת  סעיפים רלוונטיים

 11), זיכוי תושב ישוב הניתן מכוח ס' ת זיכויוקודלפקודה (נ 36-ו 34זיכוי הניתן מכוח ס' ה  וןהסבר הפתר
כנגד המס לאותה המובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  -א לפקודה 45לפקודה וזיכוי לפי ס' 

  כלומר, הם מופחתים מהמס שעל נעם לשלם לאותה שנה. .שנה

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

  לפקודה מופחת מהכנסתו של נעם לאותה שנה. 47ניכוי שהותר לפי ס' כלומר, ה

  - 2012הכנסתו החייבת במס של נעם בשנת 

  הכנסתו של נעם מיגיעה אישית₪  237,650 - לפקודה 47ניכוי לפי ס' ₪  18,072=  ₪ 219,578

  .בבה תשו  
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בכל חודש גובה המעביד מרוז  .צמודה למדד ֵאיָנּהרוז קיבלה הלוואה ממעבידה. ההלוואה   .7שאלה מספר 
 יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 5/2012בחודש  בגין ההלוואה.₪  28.20ריבית בסך 
  ].7/2013-תשלום אחד בלמען הסר ספק, קרן ההלוואה מוחזרת ב[₪  7,460ההלוואה על 

 0.2%-אם המדד עלה בו לשנה 6.24%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
בחישוב חודשי מהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקוֹף לרוז (), 5/2012בתקופת הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?5/2012ההלוואה בתקופה זו ( בגין), מקורב ומעוגל

 ₪  0  .א  
 ₪  11  .ב
 ₪  15  .ג
  ₪  - 13  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

 הכנסהעובד ממעבידו, מהווה הנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס  הסבר הפתרון
  .עובדבין הריבית ששילם הבין הריבית הקבועה בתקנות לשההכנסה היא ההפרש מעבודה. 

(ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה לא עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,560<=  יתרת ההלוואה 7,460.                  עליית המדד

  7,460×  שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה 0.2%=  14.92השיעור הנדרש ְלִפי התקנות:                  

    ריבית, כלומר, סכום שאינו קטן מהשיעור הנדרש לפי התקנות.₪  28.20המעביד דרש מרוז 

  מינימום 14.92  >=חוייב בתקופת הזקיפה  28.20

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. לא תחויב בשווי ריביתלפיכך, רוז 

  .אתשובה   
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, לתת 2012מתי, על פי התקנות הרלוונטיות, על מעביד שמשלם משכורת לעובד בשנת המס   .8שאלה מספר 
, על המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה, אם אותו עובד 106לעובד אישור, בטופס 

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים להיות מועסק בידי המעביד? ָחַדל לא 
  ם)הבאי

 .31/3/2013לא יאוחר מיום   .א  
 .לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד דרש זאת ִמֶּמּנּו ִּבְכָתב  .ב
 .31/12/2012. כלומר, עד 2012תום שנת המס לא יאוחר מ  .ג
  .היום התשיעי ֶׁשְּלַאַחר ַהּמֹוֵעד לתשלום שכר העבודהמ לא יאוחר  .ד

  פתרון  

  .13תק'  -  )שכורת ומשכר עבודהתקנות מס הכנסה (ניכוי ממ  סעיפים רלוונטיים

  :)ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורתל 13לפי תקנה   הסבר הפתרון

מעביד ששילם משכורת לעובד, בין אם ניכה ממנה מס ובין אם לאו, יתן לעובד אישור,   (א)  " 
האישור יינתן לא , על כל המשכורת ששילם לו ועל המס שניכה ממנה; 0106בטופס 

במרס של כל שנה לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד  31חר מיום יאו
  .משכורת או ביום שבו חדל העובד להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין

מעביד ששילם שכר עבודה או מענק פרישה לעובד יומי, בין אם ניכה ממנו מס ובין אם   (ב)
או מענק הפרישה ששילם לו ועל  , על סך שכר העבודה114לאו, יתן לו אישור בטופס 

), יתן 2(א)(12) כאמור בתקנה 0101המס שניכה ממנו; ניהל המעביד כרטיס עובד (טופס 
במרס של כל שנה, לגבי  31; האישור יינתן לו לא יאוחר מיום 0106לו אישור בטופס 

שנת המס הקודמת שבה שולם לעובד היומי שכר עבודה, או ביום שבו חדל העובד 
  להיות מועסק בידי המעביד, הכל לפי הענין.היומי 

בינואר  1(ב), משכורת או שכר עבודה ששולמו בין -על אף האמור בתקנות משנה (א) ו  (ג)
כתשלומים  0106בינואר של שנת המס בשל שנות מס קודמות, ייכללו בטופס  13-ל

  ששולמו בשנת המס הקודמת.

ה ממנה מס ובין אם לאו, ייתן לעובד מעביד ששילם משכורת לעובד זר, בין אם ניכ  (ד)
במרס של כל שנה,  31אישור על המשכורת ששילם ועל המס שניכה, לא יאוחר מיום 

לגבי שנת המס הקודמת שבה שולמה לעובד הזר המשכורת לעובד זר, או ביום שבו 
  " חדל העובד הזר להיות מועסק על ידו, לפי הענין.

  .אתשובה   
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ְׂשָכָרּה ְלצֹוֶר תשלום מס , מקבלת ממעבידה "משכורת חלקית". 14רוז, נשואה + ילד בן   .9שאלה מספר 
  ₪. 13,900היה  1/2012תלוש ("שכר ברוטו למס") ב

 האת הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות ולא מסר 101-הטופס ב הלא מילא רוזאם 
  ?זהבתלוש  ההכנסה יש ְלַנּכוֹת ממנ למעביד אישור תיאום מס מפקיד שומה, כמה מס

 ₪  7,228  .א  
 ₪  1,283  .ב
 ₪   5,886  .ג
  ₪   6,672  .ד

  פתרון  

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  , הנחיות מס הכנסה101טופס 

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

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

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

  ...  (ב)   

במקור והעתק, כי תוך פרק הזמן שלגביו  0130ס הגיש עובד למעבידו הצהרה, בטופ  (ג)   
ההכנסה היחידה)  –משולמת המשכורת החלקית, הקיצבה או שכר העבודה (להלן 

אין לו הכנסה חייבת אחרת, ינכה המעביד מס מההכנסה היחידה לפי תוספת א', 
  ". ויעביר מיד לפקיד השומה את המקור של ההצהרה האמורה

  : לתקנות האמורות 1לפי תקנה 

  - "משכורת"  

הכנסת עבודה, לרבות שווי של השימוש ברכב שהועמד לרשות העובד, כנקבע בתקנות   )1(  
, ולרבות תשלומים מקופת גמל בעד 1987-מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), תשמ"ז

דמי חופשה, דמי מחלה או דמי חגים ולרבות תשלומים מקרן השתלמות למעט 
אות תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו תשלומים כאמור שחלות עליהם הור

או תשלומים בעד שבתון וכן כל הכנסה שנקבע  2002-מקרן השתלמות), התשס"ג
  לגביה שדינה כדין הכנסת עבודה;

  )2(  ...  
  

  13,900×  %48=  ₪ 6,672  -המס ַהְּמַרִּבי ְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות משכרה של רוז 

  תשובה ד.  
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. הכנסתה בשנת 31/1/2012ְוַעד  1/8/2010-שמ לתקופה 100%נכות של ִנְקְּבָעה  )40בת (לעובדת   .10שאלה מספר 
  ממשכורת. ּכּוָּלּה₪,  732,445 - 2012

  ?)סכום מעוגל( 2012בשנת המס ְלַנֵּצל יכולה  העובדת) לפקודה ש5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 

 ₪    71,280  .א  
 ₪   50,449  .ב
 ₪   62,208  .ג
  ₪  6,054  .ד

  פתרון  

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

  מהווה הכנסה מיגיעה אישית.₪,  732,445ממשכורת, סך של  העובדתשל  ההכנסת  הסבר הפתרון

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

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

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

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

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

הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 
) 1יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)( -(בפסקה זו  365

  ".(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות- ו

). כלומר, ימים 549( 31/1/2012ְוַעד  1/8/2010-ה שמלתקופ כאמור נכות נקבעה לעובדת
  ימים או יותר.  365של לתקופה 

  ₪. 594,000 -) 1)(א)(5(9הסכום הנקוב בסעיף 

  .   )1/2012-ימים ב 31( 31 -שלגביהם נקבעה הנכות  2012מספר הימים בשנת 

  .31/  365יחס תקופת הנכות:   

) לפקודה 5(9לפי ס' הפטור ַהְּמַרִּבי  יא, ה2012בשנת המס  העובדתהכנסה פטורה של 
  :)עוגלסכום מ( לנצל בשנת מס זו היכול שהעובדת

  min) ]  הכ' מיגיעה אישית 732,445 × 31 / 365( ) ;  התקרה 594,000 × 31 / 365( = [  ₪ 449,50

  .בתשובה   



11 
 

 2012שנת המס 

 

  

, ַלֲחלּוִטין ָּתקּוַהְּמׁש, 17-בן הַיְלּדֹו ַהְחָזַקת ְּבַעד  2012 בשנת₪  34,960, שילם 40נעם, אלמן בן   .11שאלה מספר 
  .לילד אין כל הכנסה  ₪. 154,400 - 2012בשנת  של נעם החייבת והכנסתבמוסד מיוחד. 

  במוסד? ילדוַהְחָזַקת ְּבַעד הוצאות  2012בשנת  נעםליּוַּתר ש ַהְּמַרִּבי הזיכוי ומה

 ₪   12,236  .א  
 ₪  5,481  .ב
 ₪  6,755  .ג
  ₪   5,160  .ד

  פתרון  

  44ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  סד)תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב במו

תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב ל 1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרון
 44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף " - )במוסד

המזכה),  -לפקודה, ְלִפי הענין (להלן  45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 
בשנת המס, ואם ֵאין ₪  262,000אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות  -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב₪  163,000אם לא עלתה על  -כה בן זוג למז
  ".הכנסה פטורה ממס ַעל ִּפי דין

  -ומן הכלל אל הפרט 

 44במוסד ְלִפי סעיף  וכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקתז נעםלפיכך,  .לילד אין כל הכנסה
  .לפקודה, ְלִפי הענין 45יכולת ְלִפי סעיף לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול 

  

  :לפקודה 44זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף חישוב ה

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו " -לפקודה  44ְלִפי סעיף 
ים ַלֲחלּוִטין, שילם בשנת המס ְּבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותק

מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְּבֶׁשל החזקת ילד מפגר 
מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 

  ..".מהכנסתו החייבת. 12.5%

  ₪ ) 154,400×  12.5%( =   ₪    19,300  מהכנסתו החייבת של נעם:   12.5%

  מהכנסתו החייבת. 12.5%. סכום ֶזה עולה על 2012בשנת ₪  34,960נעם שילם למוסד 

  סכום ששילם למוסד המיוחד  34,960<  2012בשנת  נעםמהכנסתו החייבת של  12.5% 19,300

מהכנסתו  12.5%במוסד מיוחד, העולה על  ילדוחלק מהסכומים ששילם נעם ְּבַעד החזקת 
  ) 34,960 - 19,300=  (  ₪   15,660  החייבת :

  במוסד מיוחד: ילדוְּבַעד הוצאותיו להחזקת  2012הזיכוי שיּוַּתר לנעם בשנת 

  5,481 ₪   = )%35  ×15,660 ( ₪  
  

  :הרחבה

  :לפקודה 45נקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 

או מפגר או  יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק, עיוור" - (א) לפקודה 45לפי ס' 
שהיה לבן זוגו ילד כאמור, יובאו בחשבון בחישוב המס שלו או של בן זוגו שתי נקודות זיכוי בשל 

  ".כל ילד כאמור

  ) ערך נקודת זיכוי  2,580×  2( =   ₪ 5,160  :נקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולתשווי 

קטן (א) רק אם לא קיבל זיכוי  יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעיף" - לפקודה  (ג)45לפי ס' 
  ."44ממס עבור אותו ילד על פי סעיף 

במוסד ְלִפי  בנוזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת  - יכול לבחור בזיכוי הגבוה מבין הזיכויים  נעםכלומר, 
  :לפקודה 45יכולת ְלִפי סעיף הנטול בנו לפקודה או נקודות זיכוי ְּבַעד  44סעיף 

  max) 45 'י סלפ  5,160;  44' סלפי  5,481= (  לפקודה 44קרוב במוסד ְלִפי סעיף  הוצאות החזקת בעד₪  5,481
 

  .בתשובה   
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  :ְּכִדְלַהָּלןהיתה  2012הכנסתה בשנת . יםשנ 3זה  ימונהדב ֶקַבע תושבתהיא  רוז  .12שאלה מספר 

  ₪   122,779  .............. . משכורת1
  ₪  41,160  ..... שווי רכב צמוד. 2

  ? (סכום מעוגל) 2012בשנת  רוזמהו סך זיכוי תושב הישוב לו זכאית 

 ₪  31,148  .א  
 ₪  23,328  .ב
 ₪  29,549  .ג
  ₪  18,662  .ד

  פתרון  

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

  .2012בכל שנת המס  דימונהבקבע תושבת היתה  רוז  הסבר הפתרון

על הכנסה חייבת מיגיעה  19%הנחה של  ַמְקָנה ,2012ס , בשנת המדימונהתושבות קבע ב
  .לשנה₪  155,520אישית עד לתקרה של 

  - 2012מיגיעה אישית בשנת  רוזשל החייבת הכנסתה 

  משכורת 779,122 + רכב צמודשווי   160,41=  ₪ 939,163

  ₪ 29,549 - (סכום מעוגל) 2012לו זכאית רוז בשנת  "ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב"זיכוי 

   Min)  ה חייבת מיגיעה אישיתהכנס 939,163;  תקרה 520,155× (  שיעור ההנחה %19=  ₪ 548.80,29

  .גתשובה   
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- ו 1/12) בחודשים "ברוטו למס"החודשי ( ושכר, אב לפעוט בן שנתיים. 37נעם, עובד נשוי, בן   .13שאלה מספר 
  בחודש.₪  11,283-ל₪,  3,372-שכרו ב הוגדל 3/12החל בתלוש ₪.  7,911היה  2/12

מס הכנסה יגבה משכרו  ), כמה1/1/12מתחילת השנה ( על בסיס מצטבראם המס מחושב 
  ? 3/12של נעם בתלוש 

 ₪   920  .א  
 ₪   505  .ב
 ₪   302  .ג
 ₪  462  .ד

  
  פתרון  

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

  שכר עבודה)תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומ

  :2012בשנת  נעםזיכויים להם זכאי   הסבר הפתרון

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז   00.2  בשנת המס שלאחר שנת לידתונ"ז בעד פעוט, 

   ₪ 75.913= ₪  215× נ"ז    25.4  סה"כ נקודות זיכוי

  7,911+  7,911+  11,283=   27,105   החודשים: 3-שכר מצטבר ב

  27,105/  3=   9,035   החודשים: 3-י הממוצע בהשכר החודש

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,067.75  = ₪21%  × )8,880  - 9,035 + ( 14%  ×3,680  +10%  ×5,200  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

154.00  ) = ₪0  ;913.75  - 1,067.75  (max 
  : 2012שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר מס "ברוטו" 

899.54  = ₪14%  × )5,200 - 7,911 (  +10%  ×5,200  

  : 2012מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר ופברואר 

0  ) = ₪0  ;913.75  - 899.54  (max 

    :3/2012-של נעם ב ושיגבה משכר המס, הוא מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם  

  ) 154.00 × חודשים 3(  - ) 0 × חודשים 2=(  ₪ 462

  .דתשובה   
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 2012שנת המס 

 

  

  :הבאים ֵמָהְרִכיִבים הורכב, 22רווקה בת , רוזשל  1/2012 תלוש  .14שאלה מספר 

  ₪  16,548  -  משכורת חודש. 1
  ₪  591  -  דמי מחלה. 2

  ₪  2,240  -  שימוש ברכב צמודשווי . 3

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

 ₪   16,285  .א  
 ₪  13,454  .ב
 ₪  14,045  .ג
  ₪  14,490  .ד

  פתרון  

  .121א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  י ממשכורת ומשכר עבודה)תקנות מס הכנסה (ניכו

  נקודות זיכוי:  הסבר הפתרון

  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

  משכורת חודש 16,548+  דמי מחלה 591+  שווי רכב 2,240 ₪ = 19,379  :רוזלמס" של  ְּברּוטוֹ שכר "

  חישוב המס:

3,685.40 ₪ = 30%  ) ×14,430  - 19,379 (  +21%  ×5,550  +14%  ×3,680 + 10%  ×5,200  

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  3,685.40 -  נקודות הזיכוי  ₪591.25 =  3,094.15=      סכום מעוגל₪  3,094

  תשלומים ללא זקיפות שווי:

  חודש משכורת 16,548+ דמי מחלה  591= ₪  17,139

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

  תשלומים ללא זקיפות שווי  139,17 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 3,094=  ₪ 045,14

  .גתשובה   
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 2012שנת המס 

 

  

ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה  וכל צרפתהנסיעה ל. יממות 6למשך , מעבידה, ע"י צרפתלרוז ִנְׁשְלָחה  2012בשנת   .15שאלה מספר 
  . בה היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד

 תייריםמחיר כרטיס במחלקת (  $  850 -כרטיס טיסה במחלקת עסקים   הוצאות הנסיעה: 
  ).$ 467.50 - באותה טיסה 

  $ לכל לינה). $330  ( 1,980 –לינות במלון  6  

  .$ ליממה ) $62 (  372 -יממות 6 -השכרת רכב ל

  ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות. וזההִנְדָרִׁשים למעבידה  המסמכים ואתרוז הגישה את החשבון 

למען הסר הנסיעה לחו"ל? [  בשלמהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכרה של רוז לצורך חישוב מס, 

 ] ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִּפי התקנות
  $  103.50  .א  

 $  486.00  .ב
 $  67.50  .ג
 $  553.50  .ד

 פתרון  

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

   :קת עסקיםחלבמ כרטיס טיסה  הסבר הפתרון

הסכום שיותר בשל , תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)) ל2)(א)(2(2ְלִפי תקנה   
ממחיר  100% -במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה טיסה כרטיס הוצאות לרכישת 

  .כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה

  .$, לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה 850לפיכך, ההוצאה בסך 

  : הוצאות לינה

הסכומים שהותרו בשל "הוצאות  25%- הוגדלו ב צרפת נמצאת ברשימת המדינות בהן  
  ".אחרותלינה" ובשל "הוצאות 

)(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל 2(2י תקנה ְלפִ   
  -הוצאות לינה  בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעים לינות 

  כל הוצאות הלינה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

וצאות הלינה ֲעבּור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך), במדינה בה ניתן להגדיל את סכום ה   [ 
  -  25%-וההוצאות האחרות ב

  כל הוצאות הלינה המוכרות; -דולר  112×125%ְלַגֵּבי לינה שעלותה עד   )1(  

-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% - דולר  112×125%- ְלַגֵּבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ] דולר ללינה; 112×125%

להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות "הוצאות לינה מוכרות", במדינה בה ניתן 
דולר  255×125%, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה  - 25%-האחרות ב

  ללינה, הנמוך ביניהם.

לפיכך, יותרו לה בניכוי כל הוצאות . $6, סה"כ לינות =  330רוז הוציאה ֲעבּור כל לינה 
  הלינה המוכרות:

  min)  התקרה$  255×  %125;  ההוצאה בפועל$  330× (  לינות $6 =  1,912.50  

  $ ) 1,980-$  1,912.50( =     $ 67.50הוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי:  

 :הוצאות שכירת רכב
  min)  התקרה$  56;  ההוצאה בפועל$  62× (  ימים $6 =  336

  $ ) 372 -$  336( =    36$ שאינן מותרות בניכוי: הוצאות שכירת רכב

 ) $ $67.50 +  36=  (    $ 103.50:  סכום שיש ִלְזקוֹף למשכורתה של רוז לצורך חישוב מסה

  .אתשובה   
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 2012שנת המס 

 

 

  .16שאלה מספר 

  

, שכר הבסיס על נוסף. )ברוטו( ₪ 7,830 -  1/2012, בחודש 25, רווק בן נעם של שכר הבסיס
  חודש. בכל נטו₪  2,009 של בסךהחזקת רכב  המעביד ול משלם

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

 ₪  10,166  .א  
  ₪   10,280  .ב

 ₪   9,839  .ג
  ₪   10,373  .ד

  פתרון    

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

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  ₪ 7,830   נעם של היסוד שכר  הסבר הפתרון

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  25.0  נ.ז. נסיעות

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

. כלומר, )10%מדרגת מס ( ₪ 520בחודש הוא ₪  5,200משכורת של  ְּבִגיןלפי טבלאות המס, המס 
  .שלום החזקת הרכבתניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .14%במדרגת מס שולי  נעם נמצא 7,830בשכר 

   7,830+  2,009) /  1 - 14%= (  10,166.05<  14%"גבול" מדרגת המס  8,880

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 880,8 - 7,830 ( = ₪ 050,1, נותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

  ₪. 147  - 14%ומס בשיעור ₪,  903 - נטו" " 86%- מתפצלים ל₪  1,050

   2,009 - ₪903 =  1,106יתרה שנותרה לגילום:  

    .21% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  106,1) /  1 -  %21= (    ₪ 400,1  גילום היתרה:   

  1,050+  1,400=   ₪  2,450  כשהוא מגולם:₪  2,009הסכום   

   7,830+  2,450=  10,280>  21%"גבול" מדרגת המס  14,430

     ₪ 280,10  :   2012/1-  לצורך חישוב מס ב נעם של ושכר

  .בתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

    :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכב) מנהל המכירותשל נעם ( 1/2012שכר 

  ₪   14,040  ........................................................... שכר יסוד  .1
  ₪   1,040  ........ )ַהִּנְכֶלֶלת כמרכיב לפנסיהניהול קבועה (תוספת   .2
  ₪   1,200  .............................................  החזר הוצאות רכב  .3

  )."חלק מעביד"לקרן השתלמות (₪  1,027, סך של 1/2012ֲעבּור נעם, בעד שכר  ִהְפִריׁשהמעביד 

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

 ₪   351.00  .א  
 ₪   377.00  .ב
 ₪   392.80  .ג
  ₪    342.33  .ד

  פתרון    

  )2(ב19תק'  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל  סעיפים רלוונטיים

  -) (כללים לאישור ולניהול קופות גמלתקנות מס הכנסה ל )2(ב19לפי תקנה   הסבר הפתרון

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  31ם עד יום ד' בטבת התשס"ט (הסכם קיבוצי שנחת
ביולי  1רופא שביום כ"ח בסיוון התשס"ח ( -רופא" -האוצר; לעניין זה, "עמית שר

  ) התקיימו בו שני אלה:2008
  

  (א)   היה עמית בקרן השתלמות;
  

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

  

, ₪ 342.33-לשלם לקרן ההשתלמות סכום שלא יפחת מ נעםכלומר, לפי התקנה שלעיל, על 
  ) 1,027/  ₪3 =  342.33(           ₪).               1,027כום המהווה שליש מהסכום ששילם המעביד (ס

  .דתשובה   
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 ,היא פעילות ייצורית ובמפעל תעשיה שעיקר פעילות , העובדתשירותים רוז היא עובדת  .18שאלה מספר 
משלם תוספת משמרות בשל עבודה  המעביד. כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים)

  .במשמרת שניה או שלישית

 תהמהכנסבשיעור מסויים זיכוי מס מ ֵלָהנוֹתעשויה רוז  תקנות הרלוונטיות,האם, לפי ה
(בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים  ?שלישיתהשניה או הה במשמרת מעבוד

  הבאים)

 .קווי הייצור במפעל ְלַהְפָעַלת ִחּיּוִניתאלו  תובמשמר העבודתכי  ֶׁשהּוַכחכן, ובלבד   .א  
 במפעל. לא, מאחר שהיא אינה עובדת בייצור  .ב
 ת.ור, המועסקת במשמְמַזֶּכהבמפעל  שירותיםכן, מאחר שהיא עובדת   .ג
  במפעל. ִמְנָהָלהאלא אם כן היא עובדת לא,   .ד

  פתרון  

  (א)2תק'  -) במשמרות עבודה בעד הכנסה על המס שיעור( הכנסה מס תקנות  סעיפים רלוונטיים

  - תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)(א) לתקנות 2לפי תקנה   הסבר הפתרון

אחוזים מהכנסה מעבודה במשמרת שניה או שלישית  15ל יינתן זיכוי מהמס בשיעור ש  "  
של העובדים המפורטים להלן, העובדים במפעלי תעשיה שעיקר פעילותם בשנת מס היא 

, אם המעביד 1969-פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה (מסים), תשכ"ט
  משלם תוספת משמרות בשל העבודה במשמרת שניה או שלישית; ואלה הם:

  העובדים בייצור;  )1(

עובדי המינהלה ועובדי השירותים שבעל המפעל הוכיח, להנחת דעתו של פקיד   )2(
השומה, כי עבודתם במשמרת השניה או השלישית חיונית להפעלת קווי הייצור 

  "   במפעל.

  .אתשובה   
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  .19שאלה מספר 

  

. 31/7/2012-בֶׁשִּנְפַטר במשרה מלאה, עד  שנים, 3מעבידו היחיד  עבד במשכורת אצל עובד
  :ְלַהָּלןמפורטת  )"המשכורת האחרונה"( מֹותוֹ משכורתו החודשית האחרונה לפני 

  ₪    13,000 -  יסוד משכורת.  1
  ₪   2,870 -  שווי שימוש ברכב צמוד . 2

  ₪. 85,500 - העובדו של עקב מות שילםהמעביד הון שהמענק סך 

   ?ודהא) לפק7(9לפי ס' , העובדתקבל עקב מותו של נהון שמענק ה מס שלב החייבמהו החלק 

 ₪   7,500  .א  
  ₪   13,740  .ב

 ₪   0  .ג
  ₪   49,650  .ד

  פתרון    

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

  א)(ב) לפקודה, פטורים ממס:7(9לפי ס'   הסבר הפתרון

ל שני חדשי עבודה לכל עד סכום השווה למשכורת ש -מענק הון שנתקבל עקב מוות   )1(  "
שנת עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי 
המנהל לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה 

  השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפטירה;

כל שנת ל₪  23,920בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה בשל עבודה בחלק משנה;

הכנסת עבודה למעט  - " לעניין חישוב הפטור, פירושהמשכורת" -לפי הנחיות מס הכנסה 
״משכורת  .תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד

ר החודשים שקדמו לפיטורים. סכום עש-חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שנים
(כמשמעותו בתקנות פיצויי פיטורין) שחייבים  להיות גבוה מ״שכר עבודה״ המשכורת יכול

  לשלם עבורו פיצויים.

  ₪ 13,000×  ₪2 =  26,000  , לפי משכורת אחרונה: משכורת של שני חדשי עבודה

  של מענק ההון:ַהָּפטּור החלק 

   min  [min)  תקרה 23,920;  26,000× (  שנות עבודה 3;  תקבלשנהמענק  ₪85,500 = [  71,760

  שנתקבלענק המ 85,500 -טורהחלק הפ 71,760=  ₪ 13,740  החלק החייב במס של המענק: 

  .בתשובה   
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יחיד. התחילה לעבוד אצל מעבידה ה 1/1/12-. ב1/8/11-, עלתה לישראל ב22רוז, רווקה בת   .20שאלה מספר 
משכורת החודש בכל חודשי עבודתה, לרבות  ,משכורתהפוטרה מעבודתה.  30/9/12ביום 

  ₪. 9,532 -), היתה קבועה "המשכורת האחרונה"( 9/12ששולמה לה לחודש 

ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה, חושב לרוז 9/12תשלום שכר  מֹוֵעדשמולא ּבְ  161-בטופס ה
  .הכנסה במס חייב₪,  4,752סך של  - חלקו ), וא) לפקודה7(9לפי ס' (

, כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של לפי התקנותאם חישוב המס נעשה 
  רוז?  

 ₪  934  .א  
 ₪   998  .ב
 ₪   228  .ג
  ₪    421  .ד

  פתרון  

  .  121 ,א36 ,36, 35, 34 א),7(9 ס' -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

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

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

  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

  ..."היה משכורת בלתי קבועה, ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד ּושאינו פטור, מס ְּכִאיּל

  ת בלתי קבועה":ניכוי מס הכנסה מ"משכור

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

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

  החישוב:

      נקודות זיכוי:

  ישראל תושב 2+  נסיעות  0.25 + אשה 0.5 + ההחדשים הראשונים לעליית 18-עולה חדשה ב 3 = 5.75

  75.5×  215=  ₪ 25362,1.  -סכום נקודות הזיכוי   

  .₪ 9,532 -  9/2012, לחודש רוזמשכורת החודש ששולמה ל

  4,752/  ₪12 =  396  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 9,532+  396 ₪ = 9,928       מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-משכורת החודש + החלק ה

  מהמשכורת הבלתי קבועה: 12- ת החלק ההמס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספ

1,255.28 ₪ = 21%  ) ×8,880  - 9,928 + ( 14%  ×3,680 + 10%  ×5,200  

 max)  0; 255.28,1 - 25623,1.= (  ₪  19.03  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

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

1,172.12 ₪ = 21%  ) ×8,880  - 9,532 + ( 14%  ×3,680 + 10%  ×5,200  

  max)  0; 1,172.12 - 2561,23.= (  ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  19.03 - ₪0 =  19.03  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  19.03×  ₪12 =  228.36) =    מעוגל( ₪ 228  קבועה"):

  .גתשובה   
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  .21שאלה מספר 

  

  ₪     30,699  ......................רגיל שכר   .1  :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכבשל נעם  1/2012שכר 
  ₪   5,501  שעות נוספות .................  .2
  ₪   3,690  שווי שימוש ברכב צמוד ..  .3

תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבבחודש ַעל ֶחְׁשּבֹון ₪  2,172עבורו לקופת גמל לקיצבה  ׁשַמְפִרי מעבידו
מפקיד גם הוא את חלקו, כדין, לאותה  נעםלמען הסר ספק, בחודש [₪  543בדן כושר עבודה ואביטוח ול

  ].קופת גמל

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

 ₪   26  .א  
 ₪   129  .ב
 ₪   0  .ג
  ₪   414  .ד

  פתרון  

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

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

  :2012בשנת המס א.כ.ע. ביטוח חישוב ההוצאה לרכישת ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין   הסבר הפתרון

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל .1
  ₪. 36,200ללא שווי השימוש ברכב:   נעםשל  הכנסת עבודה

  רגילשכר  30,699+  שעות נוספות ₪5,501 =  36,200

  min )רכבב וי שימוששו ללאהכנסת עבודה  36,200 ; 34,476 ( × 7.5% = ₪ 2,585.70 <₪  2,172

 max)  0;  2,172 -  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%  =36,200  /2,172  

  , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-ה נפחית מת המעביד לקיצבעור הפרשישאת 

%05.1  ) =0  ;%00.6 - %07.5  (max  

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

%50.1  ) =%50.1 ;%03.5  (min  

  במשכורת העובד, ונקבל את התקרה הראשונה:הנמוך נכפיל את השיעור 

  %05.1×  36,200=   ₪ 00543.  :1תקרה 

   תקרה שניה:  

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

  min)  36,200;  34,476× (  %3.5=  ₪ 1,206.66  :2תקרה 
   תקרה שלישית: 

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

.70413  = ₪22,17 - %7.5  ) ×34,476  ;36,200  (min 

   max)  70.413;  0= (  ₪ 413.70  :3תקרה 

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

  min)  00543.;  1,206.66;  70413.₪ = (  70413.  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:

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

  max)  00543. - תקרת ההוצאה 70413.;  ₪0 = (  129.30=  )סכום מעוגל₪ ( 129       שווי א.כ.ע.:

  .בתשובה   
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שנות עבודה. בפרישתו, קיבל מענק פרישה  35, לאחר 68, בגיל 31/10/12-פרש מעבודתו ב נעם  .22שאלה מספר 
 תחיל לקבלה 1/11/12-כל שנות עבודתו. בְּבֶׁשל ₪  175,000) בסך לפקודה א)(א)7(9 'סלפי (ּור ָּפט

  ).כולה "קצבה מזכה"( בחודש, מקרן פנסיה שערך ֲעבּורו מעבידו₪  6,000בסך  קצבה

  ?)סכום מעוגל( 11/2012-נעם ב שקיבלשל הקצבה (הקצבה החייבת)  החייב במסהחלק  ומה

 ₪   2,437  .א  
 ₪   3,637  .ב
 ₪   5,252  .ג
  ₪  3,750  .ד

  פתרון  

  .3ס'  -א.   חוק גיל פרישה 9, ס' 1ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  68גיל   )גיל הפרישה או הגיל שבו החל לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר( "גיל הזכאות" של נעם   )1(  הסבר הפתרון

  -ההון הפטור   )2(
  ₪  641,277  ] תקרת הקצבה המזכה 8,190×  43.5%×  ההמרה להון מכפיל ₪180 =  641,277אופן חישובו: [ 

סכום המענקים הפטורים לפי סעיף א(ג) לפקודה (9", כמשמעותם בס' מענקים פטורים"  )3(

  )שנות עבודה 32- א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ7(9

  

160,000 =  
 min)במקרה שתוארכאמור ות עבודה שנ 35;  32(

  מענקים שקיבל 175,000× 
  במקרה שתוארכאמור ות עבודה שנ 35

בינואר  1המענקים הפטורים כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום 
  ₪. 160,000 -  בשנה שבה חל גיל הזכאות

  1.35 -) מעוגלה"מקדם" (

  = 1.349293933  אופן חישובו:[   
 תקרת הקצבה המזכה 8,190×  35%×  להוןמכפיל ההמרה  180

[  
  )2א)(א)(7(9 לפי ס'הפטור המרבי לכל שנת עבודה  11,950×  32

  - מוכפלים במקדם, כשהם צמודים למדד "מענקים פטורים"

  ₪   216,000  צמודים למדד מענקים פטורים 160,000×  קדםמ ₪1.35 =  216,000

   -יתרת ההון הפטורה" "  )4(
  ) לעיל.2שחושב בס' (מהסכום לעיל  )3שחושב בס' ( סכוםהמתקבל מהפחתת הסכום ה

  ההון הפטור 641,277 -  כפלים במקדםמוצמודים ו "מענקים פטורים" 216,000= ₪  425,277

425,277  ₪  
, לכן אין סכומי היוון בפטור שיש לנכות מ"יתרת ההון ם עקב היוון קצבאותמיסכוהערה: נעם לא קיבל (

  )א(ה) לפקודה9לפי ס'  הפטורה",

    - יתרת הפטור החודשי לקצבה מזכה  )5(

  =  יתרת הפטור החודשי לקצבה ₪  2,362.65
  יתרת ההון הפטורה 425,277

  
  

    מכפיל ההמרה להון 180

   -הקצבה הפטורה של נעם   

  ₪  min 2,363) של נעם המזכההקצבה ₪  6,000; יתרת הפטור החודשי לקצבה  ₪ 2,362.65( 

  - הקצבה החייבת של נעם   )6(

    של נעם המזכההקצבה ₪  6,000 - הקצבה הפטורה של נעם₪  ₪2,362.65 =  3,637.35  ₪   3,637
  

  .בתשובה 
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 ַהְמָחָאה השלח 2/8/2012-. ב)'ד יום( 1/8/2012-ב רוז מהשיל השל עובדי 7/2012 את משכורת  .23שאלה מספר 
) ֵּפָרעֹון- ָּבַרתהיום בו תהיה בה ( ַהָּנקּובשל העובדים, שהתאריך  קופת הגמל) לָּדחּוישיק ( תְמעּוֶּתדֶ 

ופת אישור מק הקיבל רוז. 7/2012בעד משכורת  קופהל, ובה נכללו התשלומים 14/8/2012
  .)'א יום( 5/8/2012-ב ַלּקּוָּפהִהִּגיָעה שההמחאה  הגמל

כללים (תקנות מס הכנסה , כאמור בַמןַּבזְ  הגמל ופתאת התשלומים לק מהשיל רוזהאם 
  )הבאים)? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים קופות גמל לאשור ולניהול

 .1/8/2012- ימי עסקים מה 7קיבלה את ההמחאה בתוך  קופת הגמלכן.   .א  
  .7/2012ימים מתום חודש  15את ההמחאה בתוך ַע וֹ ִלְפרלא. קופת הגמל לא יכולה   .ב
  .7/2012ימים מתום חודש  15ההמחאה בתוך את ַע וֹ ִלְפריכולה  קופת הגמל. כן  .ג
  .1/8/2012-ימי עסקים מה 7את ההמחאה בתוך ַע וֹ ִלְפרלא יכולה  קופת הגמללא.   .ד

  פתרון  

  .20תקנה  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל  סעיפים רלוונטיים

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

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

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

  " ה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד.)  חמיש2(

  .1/8/2012-ב רוז מהשל עובדיו שיל 7/2012 את משכורת

הם המועד המוקדם מבין המועדים (יום תשלום המשכורת)  20128/1/ימי עסקים מיום  7
למים בזמן, ייחשבו כמשו קופת הגמלל רוזשל  הכלומר, תשלומי . שלעיל 20הנקובים בתקנה 

  ימי עסקים. 7בתוך  במזומן ישולמואם רק 

הקופה גם אישרה שההמחאה . 2/8/2012-ה בשלח רוזאמנם, את ההמחאה לקופת הגמל 
. כלומר, ההמחאה 14/8/2012בהמחאה היה  ַהָּנקּובהתאריך . ברם, 5/8/2012-בִהִּגיָעה ֵאֶליָה 

   זה.אלא מתאריך , ְלִקיּבּול ִניֶּתֶנתולא  ֵּפָרעֹוןָּבַרת אינה 

לא  רוז. לפיכך, 20128/1/-ימי עסקים מה 7את ההמחאה בתוך  לפרועקופת הגמל לא יכולה 
  את התשלומים בזמן. מהשיל

  .דתשובה   
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כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים  ,"עובד זר"רוז היא   .24שאלה מספר 
    :היה כלהלן השל 1/2012שכר  במתן טיפול סיעודי.  ַּכִּדיןמועסקת ז . רוהוגנים)

  ₪   5,800   ................................................................שכר רגיל  .....  .1
  ₪  380   ..) ...בהוצאות נסיעה לעבודה וממנההשתתפות מעביד דמי נסיעות (  . 2

  ?רוזשל זה  הלשלם ְּבִגין שכרעל המעביד ר" ש"היטל העסקת עובד ז סכוםמהו 

 ₪   927  .א  
  ₪   1,236  .ב

 ₪   0  .ג
  ₪  1,160  .ד

  פתרון  

חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות   סעיפים רלוונטיים
  . 45, ס' 44ס'  -) 2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

  (הגדרות). 1ס'  -פקודת מס הכנסה 

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

כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים),  - "עובד זר" 
  :למעט כל אחד מאלה, 1991- התשנ"א

ובד זר שפרק ו' לחוק יישום ההסכם בדבר רצועת עזה ואזור יריחו (הסדרים כלכליים ע  )1(  
  , חל עליו;1994- והוראות שונות) (תיקוני חקיקה), התשנ"ה

עובד זר המועסק כדין בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את ישראל, בדרך   )2(  
  מדינה;כלל ְּבתֹום יום העבודה, למקום מגוריו באותה 

  ;עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי  )3(  

  א לפקודת מס הכנסה;75עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף   )4(  

עובד זר שמשולמת לו, ַּבֲעבּור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע   )5(  
 -שעות בחודש  180- חות מ, ולגבי עובד זר המועסק פמזהבמשק, או הכנסה בסכום הגבוה 

ומוכפל  180-הכנסה בסכום השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב
  בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או הכנסה בסכום הגבוה ִמֶּזה;

, או עבירות נלוות, 1977- א לחוק העונשין, התשל"ז203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעיף   )6(  
  יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור.- אביב- שוהה במקלט לקרבנות סחר בתלה

עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין   )7(  
הסכם חופשת  -מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה 

  ם לתנאים שבהסכם:עבודה), והוא מועסק בהתא

  הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;  (א)

  חודשים; 12התקופה המרבית לשהות העובד בישראל אינה עולה על   (ב) 

  התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;  (ג)

  בכל תקופת שהותו בישראל;העובד מבוטח בביטוח רפואי   (ד)

  מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.  (ה)

(ב) לחוק האמור, לכל מונח בפרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, ֶאָּלא ִאם 44לפי ס' 
  ֵּכן נאמר במפורש אחרת.

מוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות ודמי השכר המ - "השכר הממוצע במשק" לפקודת מס הכנסה,  1לפי ס' 
.   השכר הממוצע (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי2ביטוח לפי סעיף 

  בחודש.₪  8,619 -  2012האמור, נכון לשנת המס 

עובד זר ששילם בשנת  מסך כל ההכנסה של 20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של "  -אמור ה(א) לחוק 45 ְִפי ס' ל
ההיטל) ואם העובד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפים אלה יהא שיעור  -המס (בפרק זה 

 - , ובענף המסעדות האתניות, בענף התעשייה או בענף הבניין 10% - ההיטל כמפורט להלן: בענף החקלאות 
15%."        

פול סיעודי. לפיכך, היא לא נחשבת "עובד זר" לעניין ס' היא עובדת זרה המועסקת כדין במתן טי רוז
לחוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות  44

  .)2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 
  .גתשובה   
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 ָאמּורהיה המעביד  1/8/2012- . ב1/2/2012-ב) והראשון(התחילה לעבוד אצל מעבידה היחיד  רוז  .25שאלה מספר 
צו הרחבה (נוסח משולב) על פי כמתחייב מקיפה, הפרשות עבורה לקרן פנסיה ּוְלַבֵּצַע להתחיל 

מעבודתה,  פוטרה רוז ,4/6/2012-בלפני כן,  ברם,, שהוראותיו חלות על הצדדים. לפנסיה חובה
  שהיתה זכאית למענק או לקיצבה בגין עבודתה.בלי 

(בחר/י את ? רוזשל  פיטוריהבשל  161אם, ַּבְּנִסיּבוֹת שתוארו לעיל, על המעביד למלא טופס ה
  )הבאיםהמשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 , מאחר שעם פרישתה זו, לרוז אין זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתה.לא  .א  
 .מקרן פנסיה יצבהאו ק פעמי-סכום חדלמשוך בעתיד תבקש  רוז ֵּכן ִאם ֶאָּלא ,לא  .ב
 יש זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתה. רוז, מאחר שעם פרישתה זו, לכן  .ג
  יש למלא בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה. 161טופס  .כן  .ד

  פתרון  

  )1(ב)(7, (ב)11תק'  -  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  הנחיות מס הכנסה.

מעביד ששילם מענק  ,תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)ל (ב)11לפי תקנה   הסבר הפתרון
שהוא מגיש לחודש שבו שולם המענק, פרטים  102פרישה, יגיש לפקיד השומה, בצירוף לטופס 

 161(ב) יכלול טופס 7על המענק ששילם, ואם מענק הפרישה שולם כאמור בתקנה  161בטופס 
  .מור ששולם מאת קופת גמלגם פרטים על המענק כא

מעביד שאינו קופת גמל " ,תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)) ל1((ב)7לפי תקנה 
המשלם מענק פרישה, כאשר משולם מענק עקב אותה פרישה גם מאת קופת גמל, ינכה ממלוא 

  ".המענק שהוא משלם, בעת תשלומו, מס כאילו היה משכורת בלתי קבועה

ימולא ע"י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה, אם  161טופס ת מס הכנסה, לפי הנחיו
  עבודתו. בגיןלעובד זכויות למענק (פיצויים), קיצבה או תגמולים 

  

בשל פרישתה  161, אין למלא טופס מאחר שלרוז אין זכויות למענק או לקיצבה בגין עבודתה
  .מעבודה

  .אתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
  

 ֵציֵרףו. להודעתו להמשיך בעבודת ואינו מאפשר ל וכי מצב בריאותנעם הודיע למעבידו   .26 שאלה מספר
הוא אינו  הםלפי בקופת חולים,רפואי מרופא תעסוקתי אישור  ְלַרּבֹותמסמכים רפואיים, 

וא פתרון שיאפשר ולמצ ְלַנּסֹותנעם הוסיף וביקש מהמעביד  .לעבוד בעבודתו ִלְצִמיתּות ָּכִׁשיר
שהמעביד הודיע לנעם כי לא מצא עבורו  ְלַאַחראת המשך העסקתו וימנע את התפטרותו. 

או תנאי עבודה שיתאימו למצבו הרפואי, הודיע נעם למעביד שהוא  , עבודה אחרתתפקיד אחר
  .מצב בריאותו ְלֶרֶגלמתפטר מעבודתו 

זו של נעם כפיטורים? (בחר/י את  את התפטרותו רואיםפיצויי פיטורים, ְלִעְנָין האם, 
  המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 .את התפטרותו זו של נעם כפיטורים רואיםלא לעניין פיצויי פיטורים, . לא  .א  
 ֶטֶרם, תקופה העולה על ששה חדשיםכשיר לעבודה  ִּבְלִּתי, אלא אם כן נעם היה לא  .ב

 התפטרותו.
 .את התפטרותו זו של נעם כפיטורים םרואילעניין פיצויי פיטורים, . כן  .ג
 ֶׁשָּלָקה ֵמֲחַמתלפחות  90%, או נכות של 100%נכות של  נעםשנקבעה ל ּוִבְלַבד, כן  .ד

   .באיברים שונים
  פתרון    

  .6ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  -טורים לחוק פיצויי פי 6 לפי ס'  הסבר הפתרון

משפחתו, ולאור המימצאים הרפואיים, -ו הוא או של בןהתפטר עובד לרגל מצב בריאות   "
רואים לענין פיצויי  -תנאי העבודה ושאר נסיבות הענין היתה סיבה מספקת להתפטרות 

  " פיטורים את התפטרותו כפיטורים.

, לאחר שנבצר ממנו, עקב מצבו הרפואי, להמשיך התפטר מעבודתו לרגל מצב בריאותונעם 
  .קשר סיבתי בין מצב הבריאות לבין ההתפטרות בעבודתו.  כלומר, התקיים

מסמכים רפואיים, ְלַרּבֹות אישור רפואי מרופא תעסוקתי בקופת חולים, נעם סיפק למעביד 
. כלומר, הוא הרים את נטל ההוכחה וביסס הוא אינו כשיר לצמיתות לעבוד בעבודתו לפיהם

  .ואייםממצאים רפאת טענותיו בדבר נבצרותו להמשיך בעבודתו, לאור 

  מצבו ולמנוע את התפטרותו. ניסה בכנות למצוא פתרון לנעם 

תפקיד אחר, עבודה אחרת או תנאי עבודה שיתאימו למצבו ברם, המעביד לא מצא עבור נעם 
  . הרפואי

  ו במקום העבודה.מיצה את מלוא אפשרויות השתלבותנעם 
  של נעם. להתפטרותותנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת כלומר, לאור 

לעניין פיצויי פיטורים, רואים את התפטרותו זו לחוק פיצויי פיטורים,  6בנסיבות אלו, לפי ס' 
  .של נעם כפיטורים

  
 .גתשובה 
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  ".צער בעלי חייםל"תרומה ₪,  20 יהעובדאחד מכל  של 5/2012 לנכות משכר מבקשתרוז   .27שאלה מספר 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין ( ?עשות זאתלרוז רשאית  ,הרלוונטיחוק ה, לפי האם
  )הבאיםהמשפטים 

  .עבודה של עובדנכות תרומות משכר מעביד לשעל פי חיקוק, מותר לכן, מאחר   .א  
 רומה.בכתב על התנגדותו לתרוז להודיע אלא אם כן העובד כן,   .ב
 ו.עבודת וכה משכרהסכים בכתב כי התרומה תנ העובדאלא אם כן לא,   .ג
  ו של עובד.עבודת תרומות משכר כלל לא. אין לנכות  .ד

  פתרון  

  (א).25ס'  - הגנת השכרחוק   סעיפים רלוונטיים

  -לחוק הגנת השכר (א) 25לפי ס'   הסבר הפתרון

  :לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה  "  

  סכום שחובה לנכותו, או שמותר לנכותו על פי חיקוק;  )1(

  ;תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו  )2(

דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שיש לנכותם מן השכר על פי הסכם   )3(
קיבוצי או חוזה עבודה או שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו, והתשלומים הרגילים 

  לועד העובדים במפעל;

ימון פעילות ), המיועדת למ3פי פסקה (-תוספת לדמי החבר שמותר לנכותם על  א)3(
  מפלגתית, זולת אם הודיע העובד למעבידו בכתב על התנגדותו לתשלום התוספת;

ארגוני לטובת הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים - דמי טיפול מקצועי  ב)3(
, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד ...קיבוציים

ובד הסכים בכתב לניכוי כאמור; שר שאיננו חבר בשום ארגון עובדים, או שהע
העבודה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של 
עובדים במדינה, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את מקסימום 

  ארגוני שמותר לנכותם לפי פסקה זו;-דמי הטיפול המקצועי

  סכם קיבוצי או על פי חיקוק;סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם לה  )4(

תשלומים שוטפים לקופות גמל ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד   )5(
חייב לשלם לה לא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למעבידו בכתב על 

  התנגדותו לתשלומם;

חוב על פי התחייבות בכתב 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 (

 תרומה ניכוי. כלומר, מאפשר ניכוי "תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו") 2(א)(25ס' 
   העובד.תנה בהסכמה אישית, בכתב, של מו עבודה שכרמ

העובד הסכים  אלא אם כן ,את סכום התרומה עובדו של עבודת משכרלנכות  לא רשאיתרוז 
  .בכתב כי התרומה תנוכה משכר עבודתו

  .גתשובה   
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   שעות ביום. 7 ,א, ַּכָּנהּוג במקום עבודתהשבוע עבודה ָמלֵ  אצל מעבידה היחיד, עובדתרוז  .28שאלה מספר 

צורך , לשעות 50 מעבודתהנעדרה  ֶהְריֹוָנּהחודשי  ְּבֶמֶׁשלהריונה.  9-רוז בסוף החודש ה
מומחה ביילוד ( על ידי רופא נשים, שנעשו בדיקות רפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות הקשורות בהריון

מצבה . הריונה במשךשל רוז מעבודתה ). היו אלו שעות היעדרותה היחידות ובגינקולוגיה
  לעבודתה בכל אותה תקופה. ְּכִׁשיָרהוהיא היתה  ְמצּוָּיןבכל תקופת ההריון היה הרפואי 

ללא ניכוי משכר להיעדר מעבודתה, לפי החוק הרלוונטי, כמה שעות היתה זכאית רוז 
  שלעיל?בדיקות ה, לשם עבודתה

 .דשי הריונהושעות במשך ח  40עד   .א 
  עות במשך חודשי הריונה.ש  20עד   .ב

  שעות במשך חודשי הריונה.  50עד   .ג

  ).אין זכאות( דשי הריונהושעות במשך ח  0עד   .ד

  פתרון 

  (ה)7ס'  -חוק עבודת נשים  סעיפים רלוונטיים

   :(ה) לחוק עבודת נשים7לפי ס'  הסבר הפתרון

ה, ללא ניכוי רשאית עובדת להיעדר מעבודת), 1בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג)(  )1(  "  
בדיקות רפואיות שגרתיות פיקוח רפואי במשך חודשי ההריון ו משכר עבודתה, לשם

או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד  הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים
התחנה), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות  -שאישר משרד הבריאות (להלן 

  ;מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה

רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה  -בפסקה זו, "רופא נשים" 
הפקודה), או רופא  -(להלן  1976- תשל"זשניתן לו על פי פקודת הרופאים [נוסח חדש], 

מורשה המתמחה לקראת קבלת התואר האמור, במוסד מוכר לפי הפקודה, בפיקוחו 
  של רופא בעל התואר האמור;

 :), לא תעלה על אחת מאלה1מהעבודה כאמור בפסקה ( תקופת ההיעדרות )1(
לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע   (א)

  ;שעות במשך חדשי הריונה 40 -שעות ביום 

לגבי אשה העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום   (ב)
  שעות במשך חדשי הריונה; 20 - עבודתה 

  -שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לקבוע בתקנות   )3(

  );2(- ) ו1הוראות לביצוע פסקאות (  (א)

מספר שעות אחר להיעדרות עובדת  -לגבי סוגי עובדות ובאזורים שיקבע   (ב)
  );2מעבודתה כאמור ובלבד שלא יפחת מהאמור בפסקה (

צל יותר ממעביד אחד הוראות משלימות בדבר זכותה של אשה העובדת א  (ג)
), כאילו היתה עובדת אצל מעביד אחד לענין 1להיעדר מעבודתה כאמור בפסקה (

  "  ).2האמור בפסקה (

  .אתשובה  
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תקופת יום ( 90 - שלה  בּוָרהּצְ הַ תקופת המחלה דמי מחלה משולמים לרוז לפי חוק דמי מחלה.   .29שאלה מספר 

רוז נעדרה מעבודתה עקב מחלה. רוז מסרה למעביד  4/3/2012-. החל ב)הזכאות המקסימלית
ניתוחים שעליה  ִסְדַרת ְלאֹור) והודיעה לו כי 17/4/2012עד יום ( 45אישור מחלה לתקופה של 

  יום. 90לעבור, היעדרותה עקב מחלה עלולה להתארך עד 

על פיטוריה, שיכנסו  6/3/2012-האם, בנסיבות שתוארו לעיל, המעביד רשאי להודיע לרוז ב
בחר/י את ( עליו למצוא עובד שיחליף אותה בעבודה?שְּבִניּמּוק , 6/4/2012לתוקף ביום 

  )המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 לעבודתה. ְּכִׁשיָרהלא, אלא אם כן המעביד יוכיח כי רוז אינה   .א  
 עובד אחר. כן. זכותו של מעביד לפטר עובד בכל עת ולהעסיק במקומו  .ב
 הבמהלך תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה ללא. המעביד לא רשאי לפטר את רוז   .ג

 הנקובה בו. את עד לתקופת הזכאות המקסימלית, וזחוקהלפי 
  כן, מאחר שפיטוריה נכנסים לתוקף לאחר תום חודש הודעה מוקדמת על פי החוק.   .ד

  פתרון    

  א.4ס'  - חוק דמי מחלה  סעיפים רלוונטיים

  :דמי מחלהא לחוק 4ְלִפי ס'   סבר הפתרוןה

מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו, במהלך תקופת הזכאות לדמי   (א)    "  
מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכם קיבוצי, וזאת עד לתקופת הזכאות 

  .4המקסימלית לפי סעיף 

  וראות סעיף זה לא יחולו באחד מאלה:ה  (ב)  

נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי חוק הודעה מוקדמת  המעביד  )1(
  , בטרם נעדר העובד עקב מחלתו;2001-לפיטורים ולהתפטרות, התשס"א

מקום עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת   )2(
ניתן צו פירוק לפי  -, ואם הוא תאגיד 1980-פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם

 -; לעניין זה, "פסק מלפעול" 1983-קודת החברות [נוסח חדש], התשמ"גפ
  הפסקת פעילות שאינה זמנית.

לרבות עובד שעניין תשלום לתקופת מחלה מוסדר לגביו על  -בסעיף זה, "עובד"   ג)(
  "  פי הסכם קיבוצי.

  .גתשובה   
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תשלום ְלֵׁשם ₪,  17,624יקול על שכרו של עובד, עד לסכום של צו ע 26/7/2012-מעביד קיבל ב  .30שאלה מספר 
". שכרו שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחות" -של העובד ֶהְרֵּכב ִמְׁשַּפְחּתֹו חוב לחנות רהיטים. 

 ₪. 8,724 -) על פי חיקוקהחודשי, ַהּנֹוָתר אחרי ניכויי החובה (
  ?)סכום מעוגל( חוק הגנת השכר , ְלִפיהעובדשל  ּוַּקל משכרומהו הסכום ֶׁשְּיע

 ₪   2,181  .א  
 ₪   4,143  .ב
 ₪  4,406  .ג
 ₪   4,581  .ד
  

  פתרון  

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

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

, שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב 1981-תשמ"א
משכר העבודה  80%-משפחתו אילו היה ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ
משכר העבודה  80%החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 

שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלום  -י; ְלִעְנַין זה, "שכר העבודה החדשי" החדש
 אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".

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

. כלומר, חוב לחנות רהיטיםנועד לשם תשלום  ₪) 17,624הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (
  (א) חלות עליו.8לא נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' הוא 

של  ולפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודת
מהסכום  49.5%", הוא "שני בני זוג שעמם שני ילדים לפחותהוא " ו, שהרכב משפחתהעובד

  הסכום הבסיסי 8,370×  49.5% ₪ = 4,143.15  ):סכום מעוגל₪ ( 4,143הבסיסי", כלומר 

  :העובדמשכר העבודה החודשי של  80%-סכום זה אינו גבוה מ

  העובדשכר העבודה החודשי של  8,724×  80%=  6,979.20<  4,143.15 

   -העובד של  ולפיכך, הסכום שיעוקל משכר

 min]  ) שכר אחרי ניכויי חובה 8,724 - לא ניתן לעקל  143,4=  581,4(;  החוב 17,624[ =  ₪ 581,4
  .דתשובה   
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שבוע העבודה אצל רו"ח נעם באילת.  5/8/2009-לעבוד ב הבשכר (שעתי), התחיל תרוז, עובד  .31שאלה מספר 
  ]. בחגי ישראל תלא עובד זרו  '). [ו-(ימים א' ימים 6 , הוא בןהשל רוז, במקום עבודת

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

  רוז עבדה.  יום ה  5/4/12

  רוז עבדה. ערב פסח יום ו  6/4/12

  רוז לא עבדה. פסח שבת  7/4/12

 רוז עבדה.  יום א  8/4/12
רוז עבדה בדימונה  נשלחה לדימונה, ע"י נעם.רוז   ד יום  11/4/12

  ערב שביעי של פסח  יום ה  12/4/12  ).לנעם תהכרחי תההיעבודתה שם יים אלה (ביומ

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

  רוז לא עבדה.    שבת  14/4/12

רוז היתה בחופשה  23/4/12ועד  15/4/12-מ    יום א  15/4/12
    יום ב  23/4/12  שנתית.

  רוז עבדה.    יום ג  24/4/12

  יום הזיכרון  דיום   25/4/12
(ב) לחוק חופשה 6רוז ניצלה את זכותה לפי ס' 

שנתית ולקחה חופשה ביום זה. רוז הקדימה 
  .1/3/12-והודיעה על כך לנעם ב

  רוז לא עבדה.  יום העצמאות  יום ה  26/4/12

  רוז עבדה.    יום ו  27/4/12

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

 ימי חג. 2  .א  
 ימי חג. 0  .ב
 ימי חג. 1  .ג
  ימי חג. 3  .ד

  פתרון  

  .הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלוונטיים

  (ב).6ס'  - חופשה שנתית חוק 

  :חגים של עובד שאיננו עובד במשכורת (חודשי) , הדן בדמיהסכם מסגרת -לצו הרחבה  (א)7ְלִפי סעיף   הסבר הפתרון

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 

  ג שבועות ויום העצמאות). ימי פסח, ח 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 ,רוז

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

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

רוז עבדה בדימונה ביומיים . נעם , על ידי מעבידהבדימונהעבוד , נשלחה רוז לשביעי של פסחיום לפני 
  כלומר, היא לא נעדרה מעבודתה ביום זה.אלה. 

על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי עובד לקחת יום אחד מן " -(ב) לחוק חופשה שנתית 6לפי ס' 
הלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שיבחר ויום אחד נוסף באחד מהימים החופשה במ

, ובלבד שהודיע על 5המנויים בתוספת, ואולם אין ברשימת הימים כאמור כדי לפגוע בהוראות סעיף 
  ".  יום הזיכרון נמנה על הימים שבתוספת. ימים מראש לפחות 30כך למעבידו 

 30 לנעםהאמור ולקחה חופשה ביום זה. כמתחייב, רוז הודיעה על כך (ב) 6רוז ניצלה את זכותה לפי ס' 
  .גם ביום זה נעדרה "בהסכמת המעביד" ימים מראש לפחות. לפיכך,

  .4/12בתלוש  )פסח ויום העצמאותשביעי של ( ימי חג 2לדמי חגים בעד  תזכאי רוז, לסיכום

  .אתשובה   
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 1/11/12-. בחודשעל בסיס של  לו ִמְׁשַּתֵּלם. שכרו 1/2/12-לעבוד אצל מעבידו ב התחיל נעם  .32שאלה מספר 
  , בלי שניתנה לו הודעה מוקדמת לפיטוריו. ְלַאְלָּתרפוטר 

חוק  לפי, לנעםָלֵתת , על המעביד שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמתפיצוי בעד איזו תקופה, 
  הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות?

 ם.ימי  22.5  .א  
 ימים.  9.0  .ב
  ימים.  13.5  .ג
  ימים, מאחר שנעם לא השלים שנת עבודה.  0  .ד

  פתרון  

  .(א)7, ס' 3, ס' 1ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים

  .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

ולא נתן לו מעביד שפיטר עובד לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,  (א)7לפי ס'   הסבר הפתרון
הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל 

  .בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת
  

  :לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 1ְלִפי ס' 

   - בחוק זה 

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

  לחוק פיצויי פיטורים; 12כהגדרתם בסעיף  - משכורת", "עובד בשכר" "עובד ב
  

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

  

  .נעם הוא "עובד במשכורת", ְלִפיָכחודש. יס של על בסלו ִמְׁשַּתֵּלם שכרו של נעם 
  

  חודשי עבודה. 9נעם פוטר לאחר תום 
  

   - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 3ְלִפי ס' 

  עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

  של יום אחד בשל כל חודש עבודה; -במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים  )1(

 6של  -מהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה ב  )2(
  ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

  של חודש ימים. -לאחר שנת עבודתו הראשונה   )3(  
  

דמת על המעביד לתת לנעם הודעה מוקהיה ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 
ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור  את נעםפיטר מאחר ש .ימים 13.5לפיטוריו של  

  .זופיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד תקופה ו האמור, על המעביד לשלם לבחוק 

  חודשי עבודה 6×  יום בשל כל חודש 1+ חודשי עבודה  3×  ימים בשל כל חודש 2.5=  ימים 13.5 

  .גתשובה   
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לפי צו  הל משולמיםְּדֵמי ְנִסיעֹות שלה, העבודה  הסכםְלִפי משרה. ¾ -רוז גרה ועובדת בחיפה ב  .33שאלה מספר 
מחיר נסיעה באוטובוסים  ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

 ב"אגד" חיר כרטיס חופשי חודשי). מר שעתיכרטיס מעב( לכל כיוון₪  6.60 -בין ביתה לעבודתה 
מאחר שנסיעה באוטובוסים מביתה  ₪. 235 -ה הּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּוֶריָה ואת מקום עבודת

וחלק מהדרך  ַּבַּכְרְמִליתלמקום העבודה אורכת כשעה לכל כיוון, נוסעת רוז חלק מהדרך 
ת בכל חודש כרטיס חופשי חודשי דקות למקום העבודה. רוז רוכש 40באוטובוס, ומגיעה בתוך 

  ₪.  307בכרמלית, משולב עם "אגד", שעלותו 

 2ס'  לפיַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזר, ואם 9/2012-ימים בפועל ב 18אם רוז עבדה 
שעל  המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות ליום עבודה₪  25.20לצו ההרחבה הנ"ל הוא 

  דש זה?חו בגיןהמעביד לשלם לרוז 

 ₪   235.00  .א  
 ₪  176.25  .ב
 ₪  307.00  .ג
  ₪  453.60  .ד

  פתרון  

  צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.  סעיפים רלוונטיים

  נסיעתה לעבודה.להשתתפות מעביד בהוצאות  הלא נוגעת לזכותשל רוז  משרההחלקיות   הסבר הפתרון

כל עובד הזקוק " - יד בהוצאות נסיעה לעבודהו ההרחבה בדבר השתתפות המעבבצ 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  01/01/2012החזר הוצאות הנסיעה מיום  לצו ההרחבה, שיעור 2ְלִפי ס' 
  עבודה.

מחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מביתה של רוז לעבודתה, תוך שימוש בכרטיסי מעבר 
ימי עבודה בפועל בהם רוז  18עבור ₪  237.60), שהם  6.60×  2 בכל יום (₪  13.20 -שעתיים 

  דתה.נזקקה לתחבורה כדי להגיע למקום עבו

כרטיס חופשי חודשי הּכֹוֵלל את ֵאזֹור מחיר נסיעה ממקום העבודה לביתה, תוך שימוש ב
  .9/2012בחודש  ₪ 235 - ה ואת מקום עבודת מגוריה

חודשי בכרמלית, משולב עם כרטיס חופשי מחיר נסיעה ממקום העבודה לביתה, תוך שימוש ב
  .9/2012בחודש  ₪ 307 -ה ואת מקום עבודת מגוריההּכֹוֵלל את ֵאזֹור "אגד", 

  : 9/2012שעל המעביד לשלם לרוז ְּבִגין חודש  המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 237.60;  ח"ח אגד 235;  ח"ח כרמלית+אגד 307; תקרה  453.60= (  ₪ 235
  .אתשובה   
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על  .2011באוגוסט  1- הפרטי ב ו, התחיל לעבוד אצל מעביד45%עובד בהיקף משרה של נעם,  .34שאלה מספר 
המעביד משלם דמי ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה.  ונעם ועל מעביד

  ).בעד התקופה עד סוף יוליהבראה פעם בשנה, בתלוש משכורת יולי (

סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע  לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו₪,  371אם מחיר יום הבראה הוא 
 ?2012משכורת יולי  לנעם בתלוש

 ₪   1,855.00  .א 
  ₪   834.75  .ב

 ₪    0.00  .ג
 ₪   765.19  .ד

 פתרון 

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

  ת.שנת עבודה אח 31/7/2012-ב םהשלי נעם, 1/8/2011- כמי שהתחיל לעבוד ב הסבר הפתרון

  ימי הבראה.   5 נעםהראשונה ֵיׁש לשלם ל עבודתושנת  ֲעבּור

  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

  . ₪ 834.75קצובת הבראה בסך  נעםללפיכך, ֵיׁש לשלם 

 ַּתֲעִריף ליום הבראה 371×  ימי הבראה 5×  חלקיות המשרה %45=  ₪ 834.75

  .בתשובה  
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שעות  169עבד  11/2012לו על בסיס שעות עבודה. בחודש  ִמְׁשַּתֵּלם, 25-שכרו של נעם, בן ה  .35אלה מספר ש
  עבודה רגילות.

  הּוְרַּכב מהסכומים ֶׁשְּלַהָּלן:(לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום) של נעם  11/2012תלוש 

  ₪  3,380  ................................................... .................... ְמׁשּוָּלב שכר . 1
  ₪  362  .............................................  תוספת בשל עבודה במשמרות.  2
  ₪  354  ... ֵעֶקב עבודתו לנעםמשתלמת הקבועה חודשית תוספת ִריּתּוך .  3
  ₪  354  ........................................ .......................  ְקבּוָצִתית.  פרמיה 4

לנעם בתלוש  להוסיףמהו הסכום שעל המעביד  ,₪ 23.12הוא  שעהשכר המינימום לאם 
  , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום?11/2012

 ₪   527  .א  
 ₪   173  .ב
 ₪   0  .ג
  ₪    204  .ד

  פתרון  

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

  לחוק שכר מינימום: 2ְלִפי ס'   בר הפתרוןהס

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.שכר המינימום לשעההיומי או 

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

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

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

  לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס' 

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

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

  ;שכר משולבשכר יסוד או   )1(

  תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;  )2(

  ,תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו  )3(

, תוספת בשל עבודה במשמרותתוספת ותק, , תוספת משפחה לא יובאו בחשבוןואולם 
, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר קבוצתיתאו מדודה, מוסכמת, קבועה  פרמיה

   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)  
  " תוספות. חלק מהם, יחושב השכר ְלִעְנַין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא

  

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

  שכר מינימום לשעה 23.12×  11/2012-שעות עבודה רגילות שעבד ב ₪169 =  3,907
  

  ₪: 3,734 -לחוק שכר מינימום  2שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף  ו של נעםשכר

  משולבשכר  3,380+ תוספת ריתוך קבועה המשתלמת לנעם עקב עבודתו ₪354 =  3,734
  

  :, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום11/12בתלוש  לנעםהסכום שעל המעביד להוסיף 

  שכר המינימום 907,3 - לחוק שכר מינימום 2ובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף הכר שהש 734,3=  ₪ 173

  
  תשובה ב.
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  .36אלה מספר ש

  

 8 -תחום יום עבודה רגיל שלה ו'). -ימים (א' 6שבוע עבודתה של רוז, במקום עבודתה, הוא בן 
, בת שעהרצופה הפסקה ניתנת לרוז ) יום העבודהְּבַמֲחִצית עבודה (. בכל יום עבודה שעות

  כחלק משעות העבודה.  נחשב לאָלֵצאת ממקום עבודתה. זמן ההפסקה ַרָּׁשִאית במהלכה היא 

  :6/4/2012-והסתיים ב 1/4/2012-בשבוע שהחל בלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' 
  6/4/2012  5/4/2012  4/4/2012  3/4/2012  2/4/2012  1/4/2012  יום

  ערב פסח            

 5:00 5:00 4:00 14:00 14:00 13:00 כניסה
 15:00  15:00 16:00 22:00 21:00 24:00 יציאה

, מהו השכר שיש לשלם )עובדת בשכררוז ( ₪ 27הוא  רוזאם השכר הרגיל לשעת עבודה של 
 בשבוע זה, לפי הוָֹראוֹת חוק שעות עבודה ומנוחה? הבעד שעות עבודת הל

 ₪   1,478.25-מ לא פחות  .א  
 ₪   1,485.00-מ לא פחות  .ב
 ₪   1,491.75-מ לא פחות  .ג
 ₪   1,512.00-מ לא פחות  .ד

 וןפתר  

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

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

ֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאית היתה רוז לצאת 
לחוק שעות עבודה ומנוחה)  כשאינו מחשיב את זמן  20מהמקום שבו היא עובדת, נוהג המעביד כדין (ְלִפי ס' 

 ההפסקה כחלק משעות העבודה.

שעות עבודה. תחום יום עבודה בעבודת  8 - ו'). תחום יום עבודה - ימים (ימים א' 6הוא בן שבוע העבודה 
 שעות. 43 -שעות. תחום שבוע עבודה  7 -לילה וביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי) 

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות  -' רוז עבדה "עבודת לילה" (שפירושה ד-' ואביום 
  ).06.00ובין  22:00שבין 

לא הפסקה של שעות ו 6חלה הפסקה של  : אמנם, בין יום ג' ליום ד'(למען הסר ספק) הרחבת הסבר הפתרון
העובד ביום ד' כשעות נוספות של יום ג'. לראות בשעות שעבד ברם, לפי ההלכה הפסוקה, אין  .שעות 8
ת בין יום אחד למשנהו, יש לראות בשעות שעו 8דוחים אנו את טענתו של עובד, כי משלא חלה הפסקה של "

לחוק שעות  21שעבד המערער מעבר לשעות הרגילות, כשעות נוספות. סברה זה איננה עולה מהוראות סעיף 
  .א.נ. נתניה בע"מ נ' לב טרנרידר 233/06ע (ארצי) "ע - עבודה ומנוחה, ועל כן אין לקבלה"

  :החישוב

ניכוי יציאהכניסה

הפסקה

תחילת

 יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

(שעה 

ביום)

 1.00         2.00          3.00    7.00     (1)  7.00  10.00  1.00-   11.00   13:0024:00א

   -              -               -       13.00     6.00  6.00    1.00-   7.00     14:0021:00ב

   -              -               -       20.00     7.00  7.00    1.00-   8.00     14:0022:00ג

 2.00         2.00          4.00    27.00   (1)  7.00  11.00  1.00-   12.00   4:0016:00ד

   -            1.00          1.00    35.00     8.00  9.00    1.00-   10.00   5:0015:00ה

   -            2.00          2.00    42.00   (1)  7.00  9.00    1.00-   10.00   5:0015:00ו

   58.00   -6.00  52.00  10.00          7.00         3.00 

 סה"כ 40.50   ₪  33.75   ₪ 

 ₪ 236.25  ₪ 121.50  ₪ 1,491.75 

 (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

      42.00 

 ₪  27.00 

 1,134.00 

 

  .גתשובה   
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  שנים ומעולם לא נעדר עקב מחלה.  10עובד עבד אצל אותו מעביד ובאותו מקום עבודה   .37שאלה מספר 

בהתקיים התנאים שבחוק האמור לפי החוק הֵרֵלַוְנִטי, כמה ימי היעדרות בשנה הוא זכאי לזקֹוף (

), בשל מחלה ַמְמֶאֶרת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על ובתקנותיו
 חשבון ימי החופשה ַהַּמִּגיִעים לו?

  ימים.  30  עד  .א  

 ימים.  60  עד  .ב
 ימים.   6  עד  .ג
 ימים.  90  עד  .ד

 פתרון  

  א.1ס'  - חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג)   סעיפים רלוונטיים

 תקנות דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג).

  ת בן זוג):א לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחל1ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

 60זכאי לזקוף עד עובד שעבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה,   (א)  " 
, בשל מחלה ממארת של בן זוגו, על חשבון תקופת המחלה ימים בשנה של היעדרות

  הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, לפי בחירת העובד.

פי סעיף זה, יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף בחישוב מספר ימי ההיעדרות ל  (ב)  
  . "1העובד לפי סעיף 

 

  .בתשובה   
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יום המנוחה ביום שבת (₪.  28.60 מקבלת רוז , ביום עבודה רגיל,רגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד   .38שאלה מספר 
 3-ות רגילות במנוחה השבועית ושע 5-לֶׁשִהְתַחְּלקּו  ,שעות עבודה 8עבדה ) רוז השבועי שלה

  .שעות נוספות במנוחה השבועית

לפי חוק שעות עבודה , שבאותו יוםשעות עבודה אלו  8 בעד הלכמה על המעביד לשלם 
  ?ומנוחה

 ₪   257.40-מ פחות לא  .א  
 ₪   371.80-מ פחות לא  .ב
 ₪   386.10-מ פחות לא  .ג
  ₪   300.30-מ פחות לא  .ד

  פתרון  

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

 ְגמּול עבודה במנוחה השבועיתשעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש, רוז" של ָׂשָכר ָרִגיל"  הסבר הפתרון
- 28.60 .₪  

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

  "...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-דה לא פחות משעות אלה שכר עבו ְּבַעדישלם לו המעביד   ) 1(    
  

סוג 
  תשלום

כמות   חישוב תעריף לשעה
  שעות

 סכום
  לתשלום

שכר 
 רגיל

  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום בעד כל שעה

שיעור התשלום 
שכר ביחס ל

  לשעה רגיל

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות 
רגילות 
במנוחה 
  שבועית

28.60  ₪    50%  150%  42.90  5  214.50 ₪  

ש"נ 
ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

28.60 ₪  25%  50%  175%  50.05 ₪  2  100.10 ₪  

ש"נ 
שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

28.60 ₪  50%  50%  200%  57.20 ₪  1  57.20  ₪  

  ₪  371.80  8    סה"כ

במנוחה השבועית (יום שבת),  השעבד לוא עבודהשעות  8 ְּבַעד ,רוזעל המעביד לשלם ללפיכך, 
  .          ₪ 371.80- סכום שלא יפחת מ

  .ב תשובה  



39 
 

 2012שנת המס 

 

 

. 10/7/12-עד שפוטרה ב ִּבְרִציפּותועבדה אצלו  3/4/06-רוז התחילה לעבוד אצל מעבידה ב .39שאלה מספר 
ד שנת העבודה שקדמה המעביד נוהג לתת לעובדיו בחודש אוגוסט את חופשתם השנתית בע

  . 2012-ו 2011רוז לא קיבלה עד פיטוריה חופשה שנתית בעד השנים , ָּכך ִמּׁשּוםלה. 

מהו אורך , 2012ימים בפועל בשנת  168-ו 2011ימים בפועל בשנת  304אם רוז עבדה 
), לפי חוק חופשה 2012-ו 2011ות עבודה אלו (בעד שנ ,זכאית אהחופשה השנתית לה הי

  שנתית?

 ימים  33  .א 
 ימים  35  .ב
 ימים  32  .ג
  ימים  28  .ד

  פתרון 

  .3, ס' 1ס'  - חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

פרק זמן של שנים עשר חודש, שתחילתו אחד בינואר " -, לפי חוק חופשה שנתית שנת עבודה"" הסבר הפתרון
  ."של כל שנה

  - 2011ת בעד שנ רוז אורך החופשה השנתית לה זכאית

היא  2011שנת לעניין חוק חופשה שנתית, , 3/4/2006-בוד אצל מעבידה בכמי שהתחילה לע
  שנת עבודתה השישית של רוז אצל מעבידה.

הוא  השישיתאורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה  - לחוק חופשה שנתית  )1((א)3לפי ס' 
  .יום 18

 304נה ש הבאות העבד ,ַעלוֹ ְּבפשנת העבודה.  בכלהיה קיים  הומעביד רוזהקשר המשפטי ֵּבין 
  ימים.

, שנת העבודה בכלהיה הקשר המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים ) לחוק, 1()ג(3לפי ס' 
 (א)3יהיו מספר ימי החופשה כאמור בסעיף  -ימים  200והעובד עבד באותה שנה לפחות 

  לחוק.

 18 -שנתית , לפי חוק חופשה 2011שנת רוז בעד  תאורך החופשה השנתית לה זכאילפיכך, 
  יום. 

  - 2012ת בעד שנרוז אורך החופשה השנתית לה זכאית 

  היא שנת עבודתה השביעית של רוז אצל מעבידה. 2012שנת לעניין חוק חופשה שנתית, 

אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה השביעית  -) לחוק חופשה שנתית 1(א)(3לפי ס' 
  יום. 21הוא 

, עבדה באותו חלק ַעלוֹ ְּבפידה היה קיים בחלק משנת העבודה. הקשר המשפטי ֵּבין רוז ומעב
  ימים. 168שנה 

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

, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר לחוק )(א3חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף 
  .; חלק של יום חופשה לא יובא במנין240

  ) 168/  240 .                                        (0.7הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

לפיכך, . חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 14.7מניבה את התוצאה  0.7-ימים ב 21הכפלת 
  יום.  14 -, לפי חוק חופשה שנתית 2012רוז בעד שנת  תאורך החופשה השנתית לה זכאי

(א) 3 , הוראות ס'"בשכרעובד "ה תימים רצופים אצל מעביד אחד. גם אם הי 75 -לא פחות מ העבד רוז[ 

  ] .הלחוק חופשה שנתית היו חלות בעניינ

, לפי חוק חופשה 2012-ו 2011דה בעד שנות עבורוז אורך החופשה השנתית לה זכאית 
  2011בעד שנת  יום 18+  2012בעד שנת  יום 14=  32  .ימים 32 - שנתית

 .גתשובה  
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 ְלַהְפִריׁש ֲעבּוָרּה לקרן התחיל המעביד 1/11/11-ב. 1/8/11-ב מעבידה אצל לעבוד התחילה רוז  .40שאלה מספר 
 משכרה המלא של רוז. לפי ההסכם הקיבוצי 12% -ת המעביד . שיעור הפרשַמִּקיָפה פנסיה
מפיצויי הפיטורים  72% ָּבִאים ִּבְמקוֹם הפנסיה תשלומי המעביד לקרןעל הצדדים, ֶהָחל 

  .ְּבִגין השכר והתקופה ֶׁשְּבִגיָנם ֶנֶעְׂשָתה ַהַהְפָרָׁשהלרוז, ַהַּמִּגיִעים 

 4,684 -ובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים רוז פוטרה מעבודתה. שכרה המלא והק 31/10/12-ב
  ₪. 3,482 - הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים₪. 

סכום חוק פיצויי פיטורים ( לפילרוז  להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעביד 

  )?ָרבוֹ ְמק

 ₪  4,543  .א  
 ₪  2,483  .ב
 ₪  1,171  .ג
  ₪  2,373  .ד

  פתרון    

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

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

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

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

  

  חודשים). 15פני ימים המתפרסים על  458שנים בקירוב  ( 1.25 - תקופת עבודה 

  שנה אחת. - תקופה בגינה נעשתה ההפרשה לקרן הפנסיה 

  הרכיבים בגינם בוצעה ההפרשה לקרן הפנסיה: מלוא השכר.
  

  ):מקורבחישוב (

  בעד רבע  השנה הראשונה,  שבה לא שולם  .1
  4,684×  0.25×  ₪100% =   1,171   -לקרן הפנסיה, על המעביד להשלים 

ים לקרן בעד שנה אחת, בה שולמו כספ .2
הפנסיה מכוח ההסכם הקיבוצי, כאשר 

 72% במקום ם אלה באיםשלומית
מפיצויי הפיטורים המגיעים לרוז, על 

 פיצויי  פיטורים  28%המעביד   להשלים  
)%28  =%72 - %100 (-   1,312   ₪  =%28  ×1  ×4,684 

  ₪  2,483   )סכום מקורב( סה"כ על המעביד להשלים לרוז

  .בתשובה   
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  לאומי ביטוח
   
  
  
 

הורכב ֶׁשָּלּה  8/2012 תלוש .22/8/2012-בנכנסו לתוקף , 24בת  בשכר, עובדת רוזפיטוריה של   .41שאלה מספר 
  :הבאיםמהרכיבים 

 ₪  14,360  ..........  בחוקֶׁשִּנְקְּבָעה  מוקדמתה הודעההתקופת עד חלק מעבודה בשכר .  1
  ₪  1,170  ... בחוק שנקבעה התקופהִיְתַרת ְּבַעד , מוקדמת הודעהָּתן ְּבֶׁשל ִאי מַ  פיצוי.  2

  ₪  2,390  .  פדיון חופשה ....................................................................................3
  ₪  2,390  ............  מענק פרישה חייב במס ..........................................................4

  )?השכר החייב בדמי ביטוח( זהבחודש שכרה של רוז שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח מהו 

 ₪   15,530  .א  
 ₪  16,750  .ב
 ₪  14,360  .ג
  ₪   17,920  .ד

  פתרון  

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

  .2תק'  – 1995-יטוח), התשנ"התקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ב

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

"יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו ְּבַעד  -(א) לחוק הביטוח הלאומי 344ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
) לפקודת 2(2בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף  1 -החודש שקדם ל

  ס הכנסה..."מ

  )(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף 

השתכרות או ריווח מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו;   "
תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 

ות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספר
המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו 

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או  -של העובד; והכל 
  בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; "

נות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), "לא ישולמו דמי לתק 2לפי תקנה 
) 12(-) ו11), (5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעיף 

  לפקודה.

ְלִפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי, ִּפְדיֹון חופשה וַמֲעָנק פיצויי פיטורים שמקבל עובד ֵעֶקב 
  ים מדמי ביטוח.פרישתו, ְּפטּוִר 

ופיצוי  קדמתושכר עבודה בתקופת הודעה מ( רוזשל  8/2012הסכומים שנכללו בתלוש  שאר
) 2(2מהווים הכנסה לפי ס'  ) קובח שנקבעה קדמת בעד יתרת התקופהובשל אי מתן הודעה מ

  מדמי ביטוח.פטורים לפקודה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שהם 

, תשלום לעובד 19.07.2008- של המוסד לביטוח לאומי מ 1373פי חוזר ביטוח להרחבת ההסבר:   [ 
ההלכה לאור ( חייב בתשלום דמי ביטוח, שפוטר ללא הודעה מוקדמת ְּבַעד תקופה שנקבעה בחוק

  ]). יהודה זפרני וצבי קרויטרו 'המוסד לביטוח לאומי נ -  123/07שנקבעה בעב"ל (ארצי) 

  14,360+  ₪1,170 =  15,530        - רוזשל  8/2012טוח בתלוש סך הרכיבים החייבים בדמי בי

  דמי ביטוח. לעניןהשכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכנסה המרבית 

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 8/2012בחודש שכרה של רוז שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

  min) .ב.ד לעניןההכנסה ְמַרִּבית  850,41;  530,15= (  ₪ 530,15

  .אתשובה   
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כולו ₪,  43,640 -אצל מעסיקה היחיד  9/2012-לצמיתות. שכרה ב 100% ָנָכהרוז היא עובדת   .42שאלה מספר 
  ) לפקודה. 5(9פטור ממס הכנסה לפי ס' 

  )?השכר החייב בדמי ביטוח( זהבחודש שכרה של רוז שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח מהו 

 ₪   0  .א  
 ₪   43,640  .ב
 ₪    41,850  .ג
  ₪   49,500  .ד

  פתרון  

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

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

  ) לפקודת מס הכנסה.5(9), ס' 2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

"יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו ְּבַעד  -(א) לחוק הביטוח הלאומי 344ְלִפי ס'   וןהסבר הפתר
) לפקודת 2(2בחודש שבו חל מועד התשלום, מהמקורות המפורטים בסעיף  1 -החודש שקדם ל

  מס הכנסה..."

  )(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף 

מעבודה; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו;  השתכרות או ריווח  "
תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, 
נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור 

ב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכ
ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או  -של העובד; והכל 

  בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; "

לא ישולמו דמי לתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח), " 2לפי תקנה 
) 12(-) ו11, ()5(9הכנסה לפי סעיף  למעט ממס לפי הפקודהביטוח מהכנסת עובד הפטורה 

  לפקודה.

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

  ".וח י"אהעולה על הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בל

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

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 9/2012בחודש שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  ה של רוזשכר

  min) מי ביטוח סה הְמַרִּבית לענין דההכנ 41,850;  640,43= (  ₪ 850,41

  .גתשובה   
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(חברת המעטים היא  בה כמנכ"ל ּוְמַׁשֵּמׁש ַּבַעל ְׁשִליָטה ְּבֶחְבַרת ְמַעִטים הוא, 30-בן ה נעם,  .43שאלה מספר 
  ₪.  18,600 - 11/2012-מעסיקו היחיד). שכרו ב

  ?בחודש זה של נעם הבריאות אשר ְינּוֶּכה ִמְּׂשָכרוֹ  מהו סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח

 ₪   1,792.47  .א  
 ₪   2,192.94  .ב
 ₪   1,763.75  .ג
  ₪   2,763.18  .ד

  פתרון  

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).ביטוח בריאותתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי 

  טבלאות הביטוח הלאומי

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  41,850;  ₪18,600 = (  18,600  שכרו של נעם החייב ִּבְדֵמי ביטוח:  הסבר הפתרון

  :שינוכו משכרו של נעם דמי הביטוח

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,171×  3.49%=   ₪   180.47  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   18,600 -  ד.ב. בשיעור המופחת  5,171× (  %79.11=    ₪  3.281,58  

  1,763.75  ₪  
  

  .גתשובה   



44 
 

 2012שנת המס 

 

 

  שלה אצל כל אחד מהם: 10/2012, עובדת כשכירה אצל שני מעסיקים. שכר 30-רוז, בת ה  .44שאלה מספר 

 ₪.   35,670  -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪  34,790   -  ִמְׁשִניק .  מעסי2
 דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סךתיאום דמי ביטוח,  עשתה רוזאם 

  ? )סכום מעוגל(זה  ְּבִגין שכר ,המעסיק המשניעל ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש

 ₪   5,359  .א  
 ₪   6,101  .ב
 ₪   5,661  .ג
  ₪   2,668  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות

  טבלאות הביטוח הלאומי

  :המעסיק ַהִּמְׁשִנייטוח שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי חישוב דמי הב  הסבר הפתרון

  משכרו של העובד מנכים את חלקו של העובד.

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק ַהִּמְׁשִני: 

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  41,850 - שכר אצל מעסיק עיקרי 35,670;  ₪34,790 = (  6,180   
    

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

  max ) ] הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 5,171 -  מעסיק העיקרי 35,670; (  ₪0 = [  0
    

בחודש זה אצל  רוזמשכרה של אשר ְינּוֶּכה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך 
  ְׁשִני:המעסיק ַהִּמ 

  0 × יעור המופחתד.ב. בש  %3.5 ) + 180,6 - 0(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= ₪ 741.60
  

  

המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח ְּבַעד עובדו; היה המבוטח לחוק הביטוח הלאומי, " (ב)342ְלִפי ס' 
  ..."ה מעבידועובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמי הביטוח ְּכִאיּלּו הוא בלבד הי

  :שישלם המעסיק ַהִּמְׁשִני ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

  5,171 × יעור המופחתבש.ד.ב  %54.3 ) + 34,790 -  5,171(  × המלאיעור ד.ב.בש  %5.9= ₪ 1,925.92
  

ידי שיועברו למוסד לביטוח לאומי על  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך כל 
      ₪ 2,668): סכום מעוגל( רוזשל  2012/10 , ְּבִגין שכרהמעסיק המשני

2,667.52  =1,925.92  +741.60  
  

  .דתשובה   
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ו של נעם לשלם לעובדיו, בנוסף לשכרם הרגיל, סיקבכל שנה, בתלוש דצמבר, נוהג מע  .45שאלה מספר 
 12/2012ש , קיבל בתלו1/4/2012-בהמעסיק התחיל לעבוד אצל , ש". נעם13"משכורת 
  ₪. 13,290 שעמד עלשכרו הרגיל בנוסף ל₪,  3,456" בסך 13"משכורת 

  ? 12/2012ְלצוֶֹר חישוב דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  נעםשל  וַמִהי הכנסת

 ₪   13,722  .א  
 ₪    16,746  .ב
 ₪    13,674  .ג
  ₪   13,578  .ד

  פתרון  

  )מי ביטוחתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום ד  סעיפים רלוונטיים

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

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  " ששולמה לנעם, היא "תשלום נוסף".13ורת ְלִפי התקנה שלעיל, "משכ

  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(  "  
כר כל אחד מאחד המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו שולם ולש

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 
רגיל ְּבַעד כל אחד מחודשי המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי ה

  ".העבודה הקודמים

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

  מהשכר החודשי. 26%שיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל נעם הוא 

) 26%  =13,290  /3,456 (  

מהשכר החודשי הרגיל, יחולו עליו,  25%-מאחר ששיעורו של "התשלום הנוסף" אינו נמוך מ
  ) שלעיל. 1(5ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הוראות תקנה 

 פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםחודשים, כלומר  9נעם עבד אצל מעסיקו 
יחולק במספר החודשים שבהם עבד אצל אותו "התשלום הנוסף". לפיכך, "התשלום הנוסף" 

ודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר ח -מעביד (להלן 
  החודשי הרגיל ְּבַעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים.

     - 12/2012ְלצֹוֶר חישוב דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  נעםשל  והכנסת

   השכר הרגיל 13,290) + התשלום הנוסף 3,456/  עבד אצל אותו מעביד נעם חודשים שבהם 9= (  ₪ 67413,

  תשובה ג.  
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פוטרה מעבודתה. עם פיטוריה,  8/7/12-שנים, עד שב 8רוז עבדה כשכירה אצל מעבידה   .46שאלה מספר 
ביקשה לנצל את זכותה לדמי אבטלה מכוח חוק הביטוח הלאומי. כשהגישה את התביעה 

) לפקיד המוסד לביטוח לאומי, הודיע ודה אחרוניםחודשי עב 18לרבות תלושי שכר של לדמי אבטלה (
  .ַּבֲעָדּהשנתיים וחצי, המעביד לא שילם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח ֶׁשִּמֶּזה לה האחרון 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין ? (ָהֲאמּוָרהשל רוז לגמלה  ָּׁשֵלל ְזכּוָתּהיהאם ְּבָכך ִּת 
  )המשפטים ַהָּבִאים

ְּכִאיּלּו יראו את דמי הביטוח שהיה על המעביד לשלם בעדה, לגמלה,  זכותהין לענלא.   .א  
 .שולמו

 את חוב דמי הביטוח בעדה.ְיַסֵּלק כן. הגמלה תשולם לה רק לאחר שהמעביד   .ב
שהיו אמורים  ביטוחהחוב דמי ינוכה , שהיא תהיה זכאית לומכל סכום  ֲאָבללא,   .ג

 להשתלם בעדה בתקופת עבודתה.
חודשים ֶׁשָּקְדמּו ְּבָתכּוף לפני ה 12-ב דמי ביטוח אבטלהלא שולמו בעדה כן, מאחר ש  .ד

  . החודש שבו הוגשה התביעה
  פתרון  

  .365 ס' (ב),342 ס' -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  ..." המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו" -לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס'   הסבר הפתרון

   -לחוק הביטוח הלאומי  365ס'  לפי

היה אדם חייב לפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם, יראו, לענין הזכות   "
  " לגמלה, כאילו שולמו.

, כאילו רוז לגמלה, יראו את דמי הביטוח שהיה על המעביד לשלם בעד הלענין זכותלפיכך, 
  .שולמו

שהמעביד לא שילם דמי ביטוח בעד רוז, רשאי  במקרה שתואר בשאלה, מאחר  :תוספת לידיעה
  שיפוי: ממנו המוסד לביטוח לאומי לתבוע

  -  לחוק הביטוח הלאומי 369לפי סעיף 

או לא שילם במועד  379לא נרשם מעביד בהתאם לתקנות על פי סעיף   (א)  "   
התשלום את דמי הביטוח בעד עובד פלוני, ולפני הרישום או אחרי מועד 

סילוק הפיגורים קרה לעובד מקרה המזכה לגמלה, רשאי התשלום ולפני 
המוסד לתבוע מהמעביד סכום השווה לגמלאות בכסף ששילם המוסד, 
או שהוא עתיד לשלמן, ואת השווי הכספי של הגמלאות בעין שניתנו 

  לזכאי לגמלה, בקשר לאותו מקרה.

 השר רשאי לקבוע הוראות בדבר היוון קצבאות ובדבר חישוב ערכן  (ב)  
  הכספי של גמלאות בעין, ְלִעְנַין סעיף זה.

נתבע מעביד לפי סעיף זה, יהיה זכאי לצרף כנתבעים נוספים את כל מי   (ג)   
שהיה, בשעת התביעה או לפני כן, מעבידו של העובד שלגביו הוגשה 
התביעה, אם אותו מעביד פיגר בתשלום דמי ביטוח בעדו, ולתבוע חלוקת 

  פן יחסי לסכומי הפיגור.סכום התביעה ביניהם באו

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו אם נתבע מעביד בשל פגיעה בעבודה   (ד)  
שאירעה לעובד או אם הפיגור בתשלום דמי ביטוח חל בתקופה שקדמה 

  לחמש שנים שלפני יום המקרה המזכה לגמלה.  "

ם בתשלו היה אגם אם היה המעביד משלם תשלום חלקי של דמי ביטוח, ליצוין ש
טענת כדי לשלול את זכותו של המוסד לביטוח לאומי לתבוע שיפוי מהמעביד. "כזה 

העובד והמעביד, כאילו סעיף זה אינו חל כאשר שולמו דמי ביטוח חלקיים, אלא רק 
מוטב היה שלא תיטען. "דמי הביטוח"  -כאשר לא שולמו דמי הביטוח כלל 

לשלם בהתאם להוראות  האמורים בסעיף הם דמי הביטוח שאותם חייב המעביד
פרק טו לחוק. לא שילם המעביד את דמי הביטוח, בהתאם להוראות אלה, 

(א), ולמוסד קמה 369ובמלואם, הרי לא שולמו "דמי הביטוח" כמשמעם בסעיף 
זכות תביעה בהתאם. כל פרשנות אחרת לסעיף תהא אבסורדית ובלתי סבירה 

אחד יצא המעביד ידי חובתו, ידי תשלום של שקל -לחלוטין; הרי לא ייתכן שעל
" [ פס"ד המוסד לביטוח לאומי נ'  והמוסד לא יוכל לתבוע ממנו שיפוי כקבוע בחוק.

  ) ].301-0 / נוע "דבאחמד רדאידה (

  .אתשובה   
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  .47שאלה מספר 

  

כי מומחה ם נשי אקיבלה אישור מרופ שנים ִּבְרִציפּות, 6 זהאצל מעבידה היחיד  עובדתרוז, ה
  .1/11/2012- בָהֵחל רצופים,  םמיי 30למשך , ֵהָריֹון ֶר ְׁשִמיַרתוֹ ְלצ, ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה

  :1/11/2012-החודשים שקדמו ל הכנסתה של רוז, החייבת בדמי ביטוח, בשלושה

  10/2012  9/2012  8/2012  חודש

  ₪ 7,080  ₪ 7,764  ₪ 9,366  הכנסה

וותר על מעדיפה ל, ורוז לא תשלום בעד תקופת שמירת ההריון מגוף אחר רוזמשולם ל לא[ למען הסר ספק, 
  ]. נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלההגמלה, ל

  מהו סכום הגמלה לשמירת הריון שזכאית רוז לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?

 ₪   8,070  .א  
 ₪    7,773  .ב
 ₪    8,475  .ג
  ₪   6,053  .ד

  פתרון  

  .סימן ה': גמלה לשמירת הריוןחוק הביטוח הלאומי,   נטייםסעיפים רלוו

ליום יהיה בסכום  לשמירת הריון שיעור הקצבה - לחוק הביטוח הלאומי  54וס'  60לפי ס'   הסבר הפתרון
  הנמוך מבין שני הסכומים האלה:

  ₪. 282.50, כלומר םלכל יו 30-מחולק ב ₪) 8,475( לחישוב קצבאות לחודש 1. סכום בסיסי 1

. שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסקת העבודה ֵעֶקב שמירת 2
  .90-ההיריון, מחולק ב

  9,366+  7,764+  ₪7,080 =  24,210  :  1/11/2012- ל ברבע השנה שקדםהכנסתה של רוז 

  210,24/  90=  ₪ 269    :  90-חלוקת ההכנסה ב

  :ליום לשמירת הריון שיעור הקצבה

 min) ]  התקרה 50.282;  269[  ₪  = 269
  לפיכך, סכום הגמלה לשמירת הריון שזכאית רוז לקבל:

 ₪  269×  ימי שמירת הריון 30=  ₪ 070,8
  .אתשובה   
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  ימי מילואים. 9-יצא ל 5/11/2012- . בשנה וחציהיחיד זה  ומעסיקעובד אצל  נעם  .48שאלה מספר 

  :1/11/2012- החודשים שקדמו ל 6-בו להלן פרטי הכנסת

 

5/20126/20127/20128/20129/201210/2012חודש

222023221821ימי עבודה

  5,748  4,660₪  6,200₪  5,940₪  4,970₪  6,105₪  ₪הכנסה
  ?)סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו עםזכאי נמהו סכום תגמול המילואים לו 

 ₪   1,921  .א  
 ₪     1,808  .ב
 ₪   1,764  .ג
  ₪   1,987  .ד

  פתרון  

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

  ק הביטוח הלאומי, הימים בעדם ישולם תגמול למשרת במילואים:(א) לחו271ְלִפי סעיף   הסבר הפתרון

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

 - ), שישה ימים 1היתה יתרת ימי השירות במילואים לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה ( )2(
בעד סך ימי המילואים הנותרים  - יתרה כאמור משישה ימים פחתה ה; בעד שבעה ימים
 .1.4- כשהוא מוכפל ב

  ימים. 2ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 ה אחת בתימים, שהם תקופ 9שירת  נעם

), אם "יתרת ימי השירות" פחתה משישה ימים, יקבל בעד סך ימי המילואים 2(א)(271ְלִפי סעיף 
  .1.4- הנותרים כשהוא מוכפל ב

  ) 7+  2×  1.4=  9.8(   מי מילואיםי 9.8לקבל תגמול מילואים בעד  זכאי נעם לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  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 מ1סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (  )2(    
  )2012-נכון ל₪  5,692(  ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

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

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

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

  ימים.  60-מ לא פחות), כלומר, 21+18+22ימים (  61עבד  נעם, 1/11/2012- שקדם לברבע השנה 

  :ֵהֵחל שירות המילואים בחודש שבו 1 - בעד רבע השנה שקדם לסכום ההכנסה 

640,17  ) = ₪5,692  ;200,6  (max  ) +5,692  ;660,4  (max  ) +5,692  ;748,5  (max 
  17,640/  ₪90 =  196  : נעם, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90- נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

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

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (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)  שכר רגיל 196;  התגמול המרבי  395,1; (  התגמול המזערי ₪189.73 = [  196  :התגמול ליום
  . במילואים ובעד תקופת שירות )סכום מעוגל( ₪ 921,1זכאי לתגמול בסך  נעםתוצאה: 

  התגמול ליום 196×  ימים 9.8 = ₪ 1,920.80

  .אתשובה   
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 4, המקבל זה 71חברת "רוז" מבקשת להעסיק כשכיר את נעם, חשב שכר בכיר מוכשר, בן   .49שאלה מספר 
  שנים קצבת זקנה מכוח חוק הביטוח הלאומי.

בחר/י את בתקופת העסקתו על ידי "רוז"? ( ָהֲאמּוָרההאם נעם יהיה זכאי לקצבת הזקנה 
  )המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים

 עם לא יהיה זכאי לקצבת זקנה. . בתקופה זו נלא  .א  
 .ַהְכָנסֹות, בתקופה זו, על פי מבחן ִיָּקַבע. שיעורה של קצבת הזקנה ְּבֶהְכֵרחַ לא   .ב
 . גם בתקופה זו ימשיך לקבל את קצבת הזקנה.כן  .ג
מרבית ההכנסה שמשכורתו של נעם ביחד עם קצבת הזקנה, לא יעלו על ה כן, ובלבד  .ד

  . לענין דמי ביטוח
  פתרון  

  )1(א)(245ס'  -חוק הביטוח הלאומי   ם רלוונטייםסעיפי

שבעים שנים ואם  -בגבר " -  הגיל לקצבת זקנה הוא ) לחוק הביטוח הלאומי,1((א)245לפי ס'   הסבר הפתרון
  " גיל הפרישה; -הכנסתו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית 

 למבחן הכנסות. ֵרׁשְלִהיּדָ מבלי  את קצבת הזקנהימשיך לקבל  הוא ,71בן  מאחר שנעם
  .גתשובה   



50 
 

 2012שנת המס 

 

 

ָצו ניתן  20/7/2012- שבבה כמנכ"ל, עד ושימש  ְמַעִטים ַּבַעל ְׁשִליָטה ְּבֶחְבַרת היה ,35-, בן הנעם .50שאלה מספר 
 5-עקב מצבה של חברת המעטים, לא שולמה לנעם משכורת ב והוא התפטר. ֶנְגָּדּה רּוקיּפֵ 

  לפירוק החברה.מו החודשים שקד

לפי פרק האם נעם זכאי לקבל מהמוסד לביטוח לאומי גמלה לעובד בגין חוב שכר עבודה, 
בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין ? (ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  )המשפטים ַהָּבִאים

 ו.עבודת ְּבַעדוקיבל משכורת  ת המעטיםשנעם עבד בחברֵמַאַחר , כן  .א 
זכויות עובדים מבוטח בפרק ביטוח  ֵאינוֹ . כבעל שליטה בחברת מעטים, נעם לא  .ב

 .בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד
 לפיטוריו. ֶׁשָּקַדם, מאחר שלא שולמה לנעם משכורת ברבע השנה לא  .ג
. כבעל שליטה בחברת מעטים, נעם מבוטח אוטומטית, ללא חיוב בדמי ביטוח, כן  .ד

  .שיטת רגל ובפירוק תאגידזכויות עובדים בפבפרק ביטוח 

  פתרון 

  ב.6חוק הביטוח הלאומי, ס'  סעיפים רלוונטיים

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

  .פרק ז': ביטוח אבטלה

 .ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידפרק ח': 

 .בובה תש 
  


