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 פתרו� מבח� 26.12.10 � שנת המס 2009
  

  הנחיות כלליות
  

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

ֶאָ'א ִא� ֵ%� צ$ַי� , ֵרֵלַוונִטִיי�משמעות המונחי� המוזכרי� במבח� היא כמשמעות� בחוקי� ובתקנות ה .2
 .בשאלה (ֶחֶרת

, 30רווקי� בני , תושבי ישראלהעובדי� והעובדות ה� , בשאלה (ֶחֶרתא� לא צ$ַי� , ִיי�ֵרֵלַוונִט במקרי� ה .3
�, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ%ִאי� ֵאיָנ�וה�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ אצל  רגילי� עובדי

 .ַעל ִ.י נתוני השאלהָלֶה� זו המ$קֵנית  ְלַמֵעט

 .הנער0 לעובדי� ולעובדות נשואי� הוא חישוב נפרד הכנסה חישוב מס, בשאלה (ֶחֶרת א� לא צ$ַי� .4

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר23תלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנ2תהזכויות ַהמ$ ,א� לא צ$ַי� (ֶחֶרת בשאלה .5
צד להסכ�  ֵאינ2המעביד , ת בשאלהא� לא ִנְכ4ָב (ֶחרֶ , ְ%ל2ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל2ת על המעביד והעובדי� ולא  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� , ִקי$5ִצי ֶהְס6ֵרֵאי� , ִקי$5ִצי מיוחד או כללי
 .הקיי� ֶהְסֵ%� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט23ת לשאל

  
  מס הכנסה

  
  
  

  :ָהְרִכיִבי� הבאי�את ָ�ַלל  ֵח
של  09/2009תלוש   .1שאלה מספר 

�ַכר ְיס�דְ:  10,290     

     30  :המותרות כהוצאה) פטורות(ל בתפקיד "הוצאות אש

     1,860  :תגמולי מילואי�

קיבל בחודש  ֵח
, ְ�מ� ֵכ
. ְל�3153ִ 2ֶהֱעִמיד ִלְר13ת� ֶרֶכב ָצמ1ד מקבוצה  ֵח
מעבידו של  ,ְ/נ�ָס-
  .  200בשווי ) ראש השנה(זה שי לחג 

   ?")סְלַמ  5ְר$ט2שכר (" 9/2009�במס  7ְ4ַל$� ֶר0ְ 2ְלצ ֵח�של  ומהו שכר

    14,240  .א  
    14,020  .ב
    14,210  .ג
      12,350  .ד

  פתרו�  

�  ).שווי השימוש ברכב(תקנות מס הכנסה  ). רישא( 17, )2(2' ס :פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב�ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי-   רו�הסבר הפת

תשלומי� ; שניתנו לעובד ממעבידו קצובהכל טובת הנאה או ; השתכרות או ריווח מעבודה  "
נסיעות לחו? , ְלַר/�ת תשלומי� ְ/3ֶל החזקת רכב או טלפו
, שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו
אA ְלַמֵעט תשלומי� ָ�@מ1ר המותרי� לעובד , ית או ביגודלאר? או רכישת ספרות מקצוע

 :והכל ; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו
 נייד שהועמד לרשותו של העובד; כהוצאה
ֵ/י
 שניתנו לעובד במישרי
 או בעקיפי
 או שניתנו לאחר , ֵ/י
 שניתנו בכס- 1ֵבי
 בשווה כס-

  " ;לטובתו

  .לפקודה) 2(2' ֵאיָנ
 הכנסה חייבת במס לפי ס, מותרות כהוצאהה, ל בתפקיד"הוצאות האש

  : 9/2009 :ְלצ�ֶר3ְBַ Aְל�1 מס ב ֵח
שכרו של 

  שכר יסוד 10,290+  תגמולי מילואי� 860,1+  שי לחג 200 + 2שווי רכב קבוצה  1,860 = = 210,14

  .גתשובה   
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 1/2009בתלוש  .  3ַ250י על סA :ַהְמָחFת, לרגל ִנ1Eֶאיהָ , ממעבידה חנהבלה קי 2009בינואר   .2שאלה מספר 
  .ְ/ִגי
 ַהBָ5ַָנהשווי , ַעל Hִי התקנות Gִ�ְַדָר3, לחנה ִנְזָק-

  .  3ַ200י על סA :ַהְמָחFת, Iנָ ְ/  הולדתלרגל , ממעבידה קיבלה חנה 2009 בנובמבר

  ?המחאת השי שקיבלה 5ְִגי� 11/2009חנה בתלוש לשכרה של  ִיָ?ֵק<השווי ש מהו

 .  200שווי בסA של  ִיJֵָק-  .א  
 .  190שווי בסA של  ִיJֵָק-  .ב
 .  10שווי בסA של  ִיJֵָק-  .ג
 ַעל Hִילא מהווה הכנסה  ,ִאי3ִי ר1עַ יֵא  ְלֶרֶגל ,ממעביד שמתנהֵמFַחר , שווי ִיJֵָק-לא   .ד

   .הפקודה
  פתרו�  

�חטיבה ( 34/93חוזר מס הכנסה , )ניכוי הוצאות מסוימות(לתקנות מס הכנסה ) 4(2' תק  סעיפי� רלוונטיי
  ).ניכויי�/ משפטית 

  .בשנה   190הוא  )ניכוי הוצאות מסוימות(לתקנות מס הכנסה  )4(2בתקנה  שנקבע  הסכו�   הסבר הפתרו�
Aשל , לפיכ Aהמחאת השי שקיבלה בנו = 200יזק- לשכרה של חנה שווי בס 
  .2009במבר בגי

  .אתשובה   
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לחנה . 26:בת ה, ֵח
 נשוי לחנה. לפקודה )א)(5(9בסעי-  וכמשמעות 100%נכה , 27עובד ב
 , ֵח
  .3שאלה מספר 
  .על ֵח
I ַכְלָ�ָלָת וְ  ַהְכָנָסהֵאי
 כל 

 �בחישוב , 2009בשנת המס  ַזַ%אילכמה נקודות זיכוי הוא , "ב� הזוג הרשו�"הוא  ֵח�א
  ?מאוחד

 ז"נ  2.25  .א  
  ז"נ  3.25  .ב
 ז"נ  3.75  .ג
  ז"נ  4.75  .ד

  פתרו�    

�  .37, 36, 34' ס :פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .לפקודה )א()5(9סעי- כמשמעותו ב 100% נכההוא  3ֵֶ�
, "יחיד מוטב" אוה 
ח  הסבר הפתרו�
  

  :2009בשנת  
חלה
 זכאי  נקודות זיכוי

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ   001.  יחיד מוטב שכלכלת ב
 זוגו עליו

  ז"נ   3.25  כ נקודות זיכוי"סה

  .בתשובה   
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, חנה ).לילד אי
 כל הכנסה( ונמצא בבית המשותק מלידה 5 ב לילד ב
א, 35 
ב יעובד נשו ,ֵח
  .4שאלה מספר 
�B3ְשל  ִא
  .2009בשנת המס  אי
 כל הכנסהלחנה . המשותק �דָ לְ יַ ְ/  בבית ְמַטHֶֶלת, 34: בת ה, ֵח

  ?2009בשנת המס  ֵח� ַזַ%אילכמה נקודות זיכוי 

 ז"נ  2.25  .א  
  ז"נ  5.25  .ב
 ז"נ  3.25  .ג
  ז"נ  4.25  .ד

  פתרו�  

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

  )סדות ְ/3ֶל החזקת קרוב במוזיכוי ְ/ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ/ַעד הוצא(תקנות מס הכנסה 

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

  ."זיכוי בשל כל ילד כאמור

רק א� לא קיבל ) א(סעי- קט
  ַעל Hִייחיד יהיה ַזַ�אי לנקודות הזיכוי " :לפקודה  )ג(45' ְלִפי ס
  ."44סעי-  ַעל Hִיזיכוי ממס עבור אותו ילד 

זיכוי ְ/ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ/ַעד הוצאות ְ/3ֶל החזקת קרוב (תקנות מס הכנסה ל 1ְלִפי תקנה 
 44ד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי- יחיד תושב ישראל יהא ַזַ�אי לזיכוי ְ/עַ " : )במוסד

, )המזכה :להל
 (ְלִפי העני
 , לפקודה 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְ/ַעד נטול יכולת ְלִפי סעי- 
הכנסה ", ְלִעְנַי
 ֶזה; שנת המסב   150,000עלתה על  לא... א� ההכנסה החייבת של המזכה 

  ".די
 יַעל Hִ ְלַר/�ת הכנסה פטורה ממס  :" חייבת


 1ְלִעְנַי
 תקנה [לילד אי
 כל הכנסה . המשותק ועבור ילד 44' לא קיבל זיכוי ממס ְלִפי ס ֵח
]. זיכוי ְ/ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ/ַעד הוצאות ְ/3ֶל החזקת קרוב במוסד(תקנות מס הכנסה ל

Aלפיכ ,
  .)א(45מכח סעי-  ,המשותק בנונקודות זיכוי בשל  2:זכאי ל ֵח

  :נקודות זיכוי סיכו�

  2.00  תושב ישראל . ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  002.  בעד ילד נטול יכולת. ז.נ

  25.4  כ נקודות זיכוי"סה

  .דתשובה   
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 "א� חשבו
 הרט, לפי הסכ� העבודה). 
"רט(טלפו
 סלולרי  ִלְר13ת� ֶהֱעִמיד ֵח
של  מעבידו  .5שאלה מספר 
  .  200את ההפרש מעל  ֵח
משל� , 1�Nְָמסחודש ב   200:גבוה מ

  .   280ָעַמד ַעל  1/2009:
 ב"חשבו
 הרט

  ? 1/2009תלוש ב ֵח�של  ולשכר ִלְזק2<� שיש "ווי הרטמהו ש

     80  .א  

     15  .ב

      60  .ג

      95  .ד

  פתרו�  

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

  .)ו
 ניידשווי השימוש ברדיו טלפ(תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש " : )שווי השימוש ברדיו טלפו
 נייד(תקנות מס הכנסה ל 2תקנה  ְלִפי  הסבר הפתרו�
שנית
 להתקשר ממנו  ָ�@מ1רְלַמֵעט רדיו טלפו
 , ברדיו טלפו
 נייד שהועמד לרשות העובד

, הנמוA ְלִפישקלי� חדשי�  95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו� העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו� ההוצאה החודשית ששיל� העובד ְ/3ֶל אותו רדיו טלפו
 נייד

 
  min)  95;  280/  2(   =    95  :  95או מחצית ההוצאה החודשית הנמוA מבי

  280 : 200  =   80  :סכו� ההוצאה החודשית ששיל� העובד

  95 : 80  = = 15  :ֵח
של  20091/לשכר  ִלְזק�-שווי השימוש שיש 

  .בתשובה   
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 ִיְתַרת. לשנה 2%ונושאת ריבית של , ההלוואה ֵאיָנI צמודה למדד. ממעבידוהלוואה  קיבל ֵח
  .6שאלה מספר 
  .  6,900 :  5/2009ההלוואה בתקופת הזקיפה 

יש מהו סכו� שווי הריבית ש, )5/2009חודש (בתקופת הזקיפה  0.5%� בא� המדד עלה 
  )יכ�מ בחישוב"מעניי� המע מוהתעל( ?)5/2009( וז בתקופה ההלוואה 5ְִגי�, ֵח�ל ִלְזק2<

    46  .א  
      23  .ב
    0  .ג
     12  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

 Aבשנה 2%של  יביתנושאת ר, צמודה למדדלא ,   6,900הלוואה בס.  

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

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

שחל עליו רק שיעור ) ט(3 ְלִעְנַי
הלוואה הסכו� עולה על לא  יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו� הלוואה  6,960 < ההלוואהיתרת  6,900        .  מדדעליית ה

  :בלבד שיעור עליית המדד :התקנות ְלִפי השיעור הנדרש 

  6,900×  שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה 0.5%=  34.5

  6,900×  2.0%/  12=  11.5  :ריבית שנתית 2%המעביד דרש מהעובד 

Aלפיכ ,
  מינימו� 34.5 : ביחוי 11.5=  23  .תקופת הזקיפהגי
 ב = 23בסA ריבית יב בשווי יחוי ֵח

  .בתשובה   
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לאחר שבחודשי� , אצל מעבידו 1/3/2009:לעבוד בִהְתִחיל , י�שנ 5ֶזה  ורדי�: תושב כפר, ֵח
  .7שאלה מספר 
  .לא היתה לו כל הכנסה 2009ינואר ופברואר 


היה , בכל אחד מחודשי עבודתו אצל מעבידו ,ודשיהחשכרו Qְָ�ִדְלַה:  

  .   14,240  :  שכר רגיל  


"שווי רט    :  50    .  

  ]. 2009ההכנסה מעבודה אצל מעבידו היתה הכנסתו היחידה בשנת , למע
 הסר ספק[ 

  ? 2009 המס בשנתלו  זכאי ֵח�שִיB$ב הזיכוי 7ָ24ב ס0 מהו 

     18,577  .א  

      18,512  .ב
     18,564  .ג

      15,470  .ד

  פתרו�    

�  .11' ס :פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  ) 14,240+  50( ×  חודשי� 10=     142,900  :2009בשנת המס  ֵח
הכנסתו החייבת של   הסבר הפתרו�

על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  13%הנחה של ורדי� מזכה ב: הישוב כפר
  ].לפקודה  )3)(ב(11סעי-[    142,800

  :2009 המס בשנת זכאי לו ֵח
שזיכוי 3ָ�Bב ִי1Rב 

  min)  2009בשנת  ֵח
הכנסה חייבת של  142,900;  תקרת הכנסה 142,800( ×  %13=  = 18,564  

  .תשובה ג  
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ימי עבודה  20בעד . החדש אצל מעבידה 3/11/2009:החלה לעבוד ב, 7ילד ב
 + נשואה , חנה  .8שאלה מספר 
  ".ברוטו"   8,000חנה זכאית לשכר בסA של  11/2009בחודש 

) העובד ַ�ְרִטיס( 101וחנה לא מילאה בטופס , 11/2009המעביד את שכר  ְמ�Qֵ3ַהיו� בו ִהSִיַע 
חנה ג� לא מסרה כל אישור . את הסעי- ָהע�ֵסק בפרטי� על הכנסות אחרות, שמסרה למעביד

  .לעובד שיש לו הכנסות אחרות ֵלַוְנִטירֵ אחר הָ 

  ?11/2009משכרה של חנה בתלוש ְלַנ2%ת כמה מס הכנסה יש 

    971  .א  
    3,680  .ב
      232  .ג

        2,941  .ד

  פתרו�  

� : ) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס מעסיקי�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי�   סעיפי� רלוונטיי
  ).א(5' תק

  . את הסעי- העוסק בפרטי� על הכנסות אחרות) העובד ַ�ְרִטיס( 101מילאה בטופס  חנה לא  הסבר הפתרו�

אישור  כמו, לעובד שיש לו הכנסות אחרות ֵרֵלַוְנִטיהָ כל אישור אחר לא מסרה לכ� חנה ג� 
  .Bֵא�1 ַמס מפקיד שומה

� מס ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ל) א(5לפי תקנה 
או משכורת בעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל� לעובד משכורת חלקית" :) מעסיקי�

לא מילא את שאו  101או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס , 101הצהיר העובד בטופס 
  ."ינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור המרבי, הסעי< העוסק בפרטי� על הכנסות אחרות

    8,000  :של חנה 11/2009משכורת 

  8,000×  %46=  = 3,680  :שיש ְלַנ��ת, המס ַה5ְַרִ/י ְלִפי התקנות

  .תשובה ב  
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, ַלֲחל1ִטי
העיוור , הגרוש @ִביהָ  של וְ/ַעד החזקת 2009בשנת המס    70,000מה שיל חנה  .9שאלה מספר 
   12,500 : בַהְכָנַסת ָהא .  200,000 : 2009בשנת  חנההחייבת של  ההכנסת. מיוחדבמוסד 
    ).מקר
 פנסיה( בחודש

  ?במוסד אביהלהחזקת  ה5ְַעד הוצאותי 2009בשנת  חנהלי$ַתר שהזיכוי  ומה

     15,750  .א  
    24,500  .ב
    0  .ג
      20,563  .ד

  פתרו�  

�  44' ס :פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )סדַעד הוצאות ְ/3ֶל החזקת קרוב במוזיכוי ְ/ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ/ (תקנות מס הכנסה 

זיכוי ְ/ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ/ַעד הוצאות ְ/3ֶל החזקת קרוב (תקנות מס הכנסה ל 1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
 44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְ/ַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי- " : )במוסד

, )המזכה :להל
 (ְלִפי העני
 , לפקודה 45ְ/ַעד נטול יכולת ְלִפי סעי-  לפקודה או לנקודות זיכוי
וא� ֵאי
 , בשנת המס   240,000לא עלתה על , א� ההכנסה החייבת של המזכה ושל ב
 זוגו

ְלַר/�ת  :" הכנסה חייבת", ְלִעְנַי
 ֶזה; שנת המסב   150,000א� לא עלתה על  :למזכה ב
 זוג 
  ".ל Hִי די
הכנסה פטורה ממס עַ 

כוללת הכנסה פטורה ְלִפי " המזכה"של הקרוב " הכנסה חייבת", שלעיל 1ְלִפי תקנה , ְ�ל�ַמר
  .לפקודה) 5(9סעי- 

   :ומ
 הכלל אל הפרט 

...)]  זיכוי ְ/ַעד נטול יכולת(לתקנות מס הכנסה  1כהגדרתה בתקנה [ בהחייבת של הא והכנסת
  ) האבהכנסת  12,500×  12=     150,000(   .   150,000 : 2009בשנת 

שֵאי
 לו  )נטול יכולת( ְמַזֶ�ה לשתקרת ההכנסה על  לא עלתה)   150,000( והכנסת. גרוש בהא
  ).  150,000(שלעיל  1ב
 זוג ְלִפי תקנה 

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או ב
 זוגו " :לפקודה  44ְלִפי סעי- 
, ב
 זוג או הורה משותקי� ַלֲחל1ִטי
, חזקת� במוסד מיוחד של ילדשיל� בשנת המס ְ/ַעד ה

וכ
 ְ/3ֶל החזקת ילד מפגר , עיוורי� או בלתי שפויי� בדעת�, מרותקי� למיטה בתמידות
 12.5%מאותו חלק מהסכומי� ששיל� העולה על  35%יותר לו זיכוי ממס של , במוסד מיוחד

  .."..מהכנסתו החייבת

  )   200,000×  12.5%( =        25,000  :חנהייבת של הח המהכנסת 12.5%

  .החייבת המהכנסת 12.5%סכו� ֶזה עולה על . 2009בשנת המס    70,000 שילמה חנה

  מיוחדלמוסד ה מהסכו� ששיל 70,000 < 2009בשנת  חנההחייבת של  המהכנסת 12.5% 25,000

Aבמוסד אביהחזקת לה הְ/ַעד הוצאותי 2009שנת ב חנהל י1ַתרהזיכוי ש, לפיכ:  

  )עלות ההחזקה במוסד 70,000 :  25,000( ×  %35=   = 15,750

  .אתשובה   
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  . ָדהHְ1קלַ  10' ס ְלִעְנַי
עבודה במשמרות  ִמְתַקNֶֶמתבו  ַיְצָרִניבמפעל  ִי1Tרעובד כפועל  ֵח
  .10שאלה מספר 

ְ/ִגי
 עבודה במשמרות שניה    13,000 �ָכIִמB,   119,000 : 2009הכנסתו בשנת המס 
  .ושלישית

  ? 2009בשנת  ֵח�שיקבל  ִמ7ְָמר2ת 5ְִגי�הזיכוי במס  ְסכ$�מהו 

     732  .א  

     1,950  .ב

      0  .ג

       1,218  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .מרות שניה ושלישיתעבודה במש ְ/ִגי
   13,000 ִמ�BָכI,   119,000 :הכנסה ממשכורת 

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

  :ִמ7ְָמר2תזיכוי   הסבר הפתרו�

       119,000  : 2009:ממשכורת ב ֵח
כוללת של  ההכנס

       120,114  :לפקודה 10' ס ְלִפיסכו� התקרה 

       4,880  :ה על סכו� התקרהחלק ההכנסה העול

       13,000  :שניה ושלישית ִמ3ְָמר�תשכר 

  13,000 :  4,880=      8,120  :המזכה בהטבת מס ִמ3ְָמר�תשכר 

  8,120×  15%=     1,218  :הטבת המס

  בשנה     10,020  :בתעשייה ִמ3ְָמר�ת שכר ְ/ִגי
 ַה5ְַרִ/יהזיכוי 

  min)  218,1;  תקרה 0,0201(  = =   218,1  :בדיקה מול התקרה

  .דתשובה   
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. 30/6/2011ועד  22/12/2009:ה ָהֵחל ְ/י��לתקופה  100%לו נכות של  ונקבעה בתאונה ִנְפSָע ֵח
  .11שאלה מספר 
 Aכולה מיגיעה אישית(   650,000 : 2009בשנת  הכנסתוס.(  

, למע
 הסר ספק [?  2009יכול לנצל בשנת המס  ֵח�שקודה לפ) 5(9' סְלִפי ַהEְַר5ִי מהו הפטור 
  ] לפי ימי�מחושב ) 5(9הפטור בסעי- 

      17,808  .א  

     13,463  .ב
     65,400  .ג
      14,959  .ד

  פתרו�  

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

  . ימי� 365העולה על  לתקופה 100%נכות בשיעור  נקבעה ֵח
ל  הסבר הפתרו�

הכנסה מיגיעת� האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה )א()5(9עי- ס ְלִפי
באיברי� שוני� והאחוז Qָ3ֶָקה לפחות מחמת  90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

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

הכנסה עד לסכו� של  :ימי� או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 "   ;שקלי� חדשי� 546,000

  

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

לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבי
 מספר הימי� בשנת המס שלגביה� נקבעה הנכות 
 
ויקראו את הסכומי� הנקובי� בפסקאות משנה , )יחס תקופת הנכות : בפסקה זו ( 365לבי

  ." כסכומי� שיחס� לסכומי� הנקובי� כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב(:ו) 1)(א(

  

  .22/12/2009:בנקבעה לתקופה המתחילה הנכות 

  ). )כולל יו� זה( 31/12/2009ועד  22/12/2009: מ(  2009ימי� בשנת המס  10הנכות תקפה , כלומר

  .10/  365  : יחס תקופת הנכות

  ):יכול לנצל בשנת מס זו ֵח
היא הפטור המרבי ש( 2009בשנת המס  ֵח
ההכנסה הפטורה של 

  min) ]  ההכנסה בשנת המס 650,000×  10/  365( ; )  התקרה 546,000×  10/  365= [ (  = 14,959

  .דתשובה   
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 ְ/3ֶל 31/12/08: בִמGָ5ֶה  Hַָר3ֶ3  עד, בכל חודש   6,800ִהְ�Bֵַ�ר ַ/ֲעב�ָדת� , 20/12/1980יליד , ֵח
  .12שאלה מספר 
  ).פרק ביטוח נפגעי עבודה : הביטוח הלאומי  קחו ַעל Hִישנקבעה ( 80%של ְ/ַדְרSָה  ַיTִיָבה ָנכ1ת

, )לביטוח מנהלי� שערA עבורו המעביד �Hִליָסהִמ (מחברת ביטוח  ְמַקֵ/ל ֵח
 1/1/2009:ב ָהֵחל
   .ַהHְִרי3ָה ֶעֶרבממשכורתו החודשית  75%בשיעור של  עבודהא�ְבַד
 ��3ֶר  ִקְצַ/ת ,בכל חודש

קיבל כל מענקי  לא ֵח
, כמו כ
. 2009:ב ֵח
כושר העבודה היא הכנסתו היחידה של  ַד
א�ְב  ִקְצַ/ת, למע
 הסר ספק[ 
  ] .פרישה ְ/ִגי
 שנות עבודתו

  ?2009בשנת  ֵח�ההכנסה החייבת במס של  מהי

     29,616  .א  

     0  .ב

       61,200  .ג

      39,780  .ד

  פתרו�  

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

  :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

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

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

הוא פרש " אד� כאילו הגיע לגיל פרישה א- א�יראו  :סעי- זה  ְלִעְנַי
, לפקודה) א(א9' ְלִפי ס
אחד החוקי�  ַעל Hִישנקבעה , או יותר 75%של פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה 

  ".)ב)(5(9תקנות שהותקנו מכוח סעי-  ַעל Hִיאו , )א)(5(9המפורטי� בסעי- 


הביטוח  חוק ַעל Hִישנקבעה ( 80%של ְ/ַדְרSָה  ַיTִיָבה ָנכ1ת ְ/3ֶל ְקUֶֶמת1מ Hְִרי3ָה Hַָר3 ֵח
  .הגיע לגיל הפרישה הוא, לפקודה) ב(א9' ס ְלִעְנַי
, כAלפי). פרק ביטוח נפגעי עבודה :הלאומי 

  

 90%ָנכ1ת של ולא נקבעה לו , ְלָפח�ת 100%ִנְקְ/ָעה ָנכ1ת ַיTִיָבה ְ/ַדְרSָה של לא  ֵח
3ֶלֵמFַחר 
ְלָפח�ת ֵמֲחַמת שלקה באיברי� שוני� והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי 

' הוא לא ַזַ�אי לפטור ְלִפי ס, לפחות 100%שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של  באיברי� השוני�
  .לפקודה) 5(9

  משכורת ערב הפרישה 6,800×  75%=    5,100     : ֵח
הקצבה החודשית שמקבל 

  :חלק הקצבה החייב במס

  הקיצבה min  [ : 5,100)  הקיצבה 5,100; מזכההקיצבה תקרת ה 7,520( ×  35%= [    3,315

  :2009בשנת  ֵח
ההכנסה החייבת במס של 

  קצבה חייבת 315,3×  חודשי קצבה 12=  = 780,39

  .דתשובה   
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 לעבוד ומעביד ואות3ַָלח  2/2009:ב. ָקב1עַ  ֶפ
�ְ/א אביב:בתלועובד  Sָר ,המחשבי� ֶטְכַנאי, ֵח
  .13שאלה מספר 
 היו ָ/Iימי השהייה  כלו) אביב:מתלמ "ק 356 ֶחֶקת1ַה5ְר( לאילת הנסיעה. אילתנמל � בימיוי

  . מעבידשל ה תוֶהְכֵרִחNִי� לייצור הכנס

בסA של ) ה אחדילל(באילת  כוכבי� 5 מלו
בסוויטה הוצאות לינה ב ֵח
 ְ/ַעדהמעביד שיל� 
   ).ללילה$ 386לפי (   1,571

� ָ%ְל7ֶה$סכו� , לצור0 חישוב מס, ֵח�יש ִלְזק2< למשכורתו של  ,לפי הפקודה והתקנות, הא
י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� /חרב(? מעבידהשיל� הלינה שבגי� הוצאות 

�  )ַה5ִָאי

הוצאות לינה בשל עבודה באזור פיתוח " Bְִקַרתלא עלו  וצאות הלינהשהֵמFַחר , לא  .א  
 ."למי שמשפחתו גרה בישוב אחר

 100והמרחק עלה על  לייצור הכנסתו של המעביד תֶהְכֵרִחי שהנסיעה היתהֵמFַחר , לא  .ב
 .מ"ק

 בישראל או באזורהלינה הוצאות על ָהע�ֶלה  ,מהוצאות הלינה ֶחֶלק ִלְזק�-יש . כ�  .ג
 .המותרות לניכוי

ו� לי   7(ל פטורות ממס "בניכוי הוצאות אש, הוצאות הלינה ְמל2אאת  ִלְזק�-יש . כ�  .ד
  ).י קבלותבל ו�לי   5ע� קבלות או 

  פתרו�  

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

אA למעט תשלומי�  ...תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו" : לפקודה) א)(2(2' לפי ס  הסבר הפתרו�
בי
 שניתנו , - ובי
 בשווה כס-בי
 שניתנו בכס : ...כאמור המותרי� לעובד כהוצאה

  .מהווי� הכנסה מעבודה, "לעובד במישרי
 או בעקיפי
 או שניתנו לאחר לטובתו

  : ) החבק(לפי קוב? הפרשנות לפקודת מס הכנסה 

בהוצאה , אול�. עבודה כאמור: בהחזרה הכנסת ִלְרא�תאי
 , א� ההוצאה מותרת לעובד בניכוי"  
הוצאות החזקת רכב : לדוגמה. עבודה:בהחזר הכנסת א�תִלְר שאינה מותרת בניכוי לעובד יש 

  .החזר בגינ
 הינו הכנסה בידו, ולפיכA, אינ
 מותרות בניכוי לעובד

". קיצור דרA"יש בפקודה , ידי המעביד:המשתלמות על, בעניי
 הוצאות עובד המותרות בניכוי  
בחר , לפקודה 17 בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתא� לסעי- ִלְרא�תבמקו� 

  ".המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכו� הזהה לסכו� ההוצאה המותר בניכוי

  :יותרו לניכוי, )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) א2(2ְלִפי תקנה 

ובלבד שהסכו� המותר בניכוי אינו עולה על , הוצאות לינה שהוציא נישו� בישראל או באזור  ) א(
כשהוא מחושב בשקלי� חדשי� לפי השער היציג של ) ב)(1)(ב)(2(קובי� בפסקה הסכומי� הנ

ואול� הוצאות שהוציא נישו� ללינה במקו� , הדולר כפי שפורס� לאחרונה לפני מועד הלינה
, לא יותרו בניכוי, קילומטרי� ממקו� מגוריו או ממקו� עיסוקו העיקרי 100: המרוחק פחות מ

  ;הלינה היתה הכרחית לייצור ההכנסה של הנישו�זולת א� שוכנע פקיד השומה ש

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

  :2של תקנה  )ב)(1)(ב)(2(הסכומי� הנקובי� בפסקה 

  ;כל הוצאות הלינה המוכרות  :דולר  105:לגבי לינה שעלותה נמוכה מ)   1(

אA לא פחות , מהוצאות הלינה המוכרות 75% :דולר  105:לגבי לינה שעלותה גבוהה מ)   2(
  ;דולר ללינה 105:מ

דולר  239או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא� לתקנה    :" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמוA ביניה�, ללינה

 : ) 1)(ב)(1)(ב)(2(2תקנה  ַעל Hִיסכו� הוצאות הלינה שיותר בניכוי . 105$:עלות הלינה גבוהה מ
179.25$ .            )179.25 $=  ) ]105 ; $386 $ (min  ;75%  × )239 ; $386 $ (min  [max (   

מהסכו� הנקוב בתקנה  הגבוהסכו� , )ללילה 386$( ללינה   1,571סA של המעביד שיל� 
   ).1)(ב)(1)(ב)(2(2

על הוצאות הלינה בישראל או  העולה, מהוצאות הלינה חלק ֵח
למשכורתו של  יזק-, כAפיל
  .באזור המותרות לניכוי

  .גתשובה   
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וכל ימי  להונגריה הנסיעה. יממות 19למשA  ,וי מעביד"ע ,להונגריה ֵח
 שלחנ 2009בשנת   .14שאלה מספר 
  . מעבידשל ה תוייצור הכנסלֶהְכֵרִחNִי�  השהייה בה היו

כרטיס במחלקת עסקי� מחיר (   914$ :ה ראשונה יסה במחלקכרטיס ט  : הוצאות הנסיעה
  ).890$ : באותה טיסה

19  
  ).כל לינהל$  135($   2,565 :לינות במלו


  .את כל ההוצאות ול ֶהְחִזירוֶזה  ולמעביד ִנְדָר3ִי�הַה5ְִסָמִכי� הגיש את החשבו
 ואת  ֵח

למע� הסר [  ?ל"בשל הנסיעה לחו, לצור0 חישוב מס ֵח�של  ולמשכורת< 2ִלְזקו הסכו� שיש מה
  ] התקנות ַעל ִ.יהכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי , ספק

 $  429  .א  
 $    665  .ב
 $  384  .ג
  $  360  .ד

  פתרו�  

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

   :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

הסכו� שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) 2)(א)(2(2תקנה  ְלִפי  
ממחיר כרטיס במחלקת עסקי�  100% :חלקה ראשונה במטיסה כרטיס הוצאות לרכישת 
$ 890 :טיס הטיסה במחלקה ראשונה כר ְ/ַעדלניכוי הסכו� שיותר , לפיכA .באותה טיסה

  ).כמחירו של כרטיס במחלקת עסקי� באותה טיסה(

  ) עלות בפועל  914$ :$ 890=  (    24$: הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינ� מותרות בניכוי
  

  : הוצאות לינה

רשימת המדינות בה
 נית
 להגדיל את סכו� הוצאות הלינה לא נמצאת ב הונגריה  
  .25%:ב וההוצאות האחרות

הסכו� שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) ב)(2(2תקנה  ְלִפי  
  :בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי� לינות   הוצאות לינה

  .כל הוצאות הלינה המוכרות :שבע הלינות הראשונות  ֲעב1ר

  :) מהלינה השמינית ואילA(שאר הלינות  ֲעב1ר

  ;כל הוצאות הלינה המוכרות :דולר  105:נמוכה מלגבי לינה שעלותה   )1(  

אA לא , מהוצאות הלינה המוכרות 75% : דולר  105: לגבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ;דולר ללינה 105: פחות מ

דולר  239או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא� לתקנה  :" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמוA ביניה�, ללינה


  . 19= כ לינות "סה$,  135כל לינה  ֲעב1רהוציא  ֵח

  :הלינות 19 ְ/ַעדלניכוי הסכו� שיותר 

  :)כל הוצאות הלינה המוכרות( שבע הלינות הראשונות  

  min)  התקרה$  239;  ההוצאה בפועל$  135( ×  לינות 7 =$  945  

מהוצאות הלינה  75%( 105$:שעלות
 גבוהה מ) מהלינה השמינית ואילA(הלינות שאר   
  ):דולר ללינה 105: אA לא פחות מ, כרותהמו

  min  ;105 $ [max)  התקרה$  239;  ההוצאה בפועל$  135( ×  75%[ ×  לינות 12= $  1,260  

  945$+ $ 1,260=  $  2,205:  הלינות 19 ְ/ַעדסכו� שיותר לניכוי הכ "סה  

  ) $ 565,2 : $ 2,205= (     $ 360:  הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי

  ) $ 24+  $ 360= (    $ 384  :לצור0 חישוב מס ֵח�של  ולמשכורת ִלְזק2<הסכו� שיש 

  .גתשובה   
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המעביד מבקש  .בחודש ח"ש 4,500 :שלו הרגיל  "ְ/ר1ט�שכר ה". 25הוא עובד רווק ב
  ֵח
  .15שאלה מספר 
  .בחודש נטו   900: ב ,1/2009: ָהֵחל ב, ֵח
של  ולהגדיל את שכר

התעלמו מדמי ביטוח לאומי (  ?לאחר ששכרו יוגדל, 1/2009�ב ֵח�של " ה5ְר$ט2שכר "מה יהיה 
  )ומדמי ביטוח בריאות 

     5,500  .א  

      5,554  .ב
     5,400  .ג

      5,649  .ד

  פתרו�    

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

  :ח"הש 900יי� האישיי� בגילו� בדיקה הא� יש להתחשב בזיכו  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ  :נקודות זיכוי

  0.25  נסיעות. ז.נ

    443.25=    197×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  4,500×  10%=    450          ):  4,500( ֵח
הרגיל של " ְ/ר1ט�שכר ה"חישוב המס על 

  המס שחושב 450 : ז "נ 443.25=    6.75:    המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי


לא קיימת יתרת זיכויי� אישיי� שיש ).   4,500(משל� מס על שכר הברוטו הרגיל שלו  ֵח
  .השקלי� החדשי� 900להתחשב בה בגילו� 

�  :הגילו

  .10%במדרגת מס שולי  ֵח
נמצא  4,500בשכר 

   4,500+  900) /  1 : 10%= (  5,500<  10%מדרגת המס " גבול" 4,590

  .בגילו� אנו חורגי� ממדרגת המס הנוכחית :סקנה מ

  ) 590,4 : 500,4( =    90בסA " ברוטו"נותר , %10במדרגת מס 

  .  9  : 10%ומס בשיעור ,   81 : " נטו" 90%:מתפצלי� ל   90

   900 : 81=    819:  יתרה שנותרה לגילו�

  .15% :מדרגת המס לגילו� היתרה 

  819) /  1 :  %15 = (     963.53  :   גילו� היתרה

   004,5 + 90 + 963.53=  5,553.53>  %15מדרגת המס " גבול" 8,160

     = 554,5    : )מעוגל( 20091/:ב ֵח
של המוגדל " ברוטו"שכר ה

  : בדיקה

  :לפני הגדלת השכר ֵח
הרגיל של "נטו"שכר ה

  שכר ברוטו 4,500 :המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 6.75=    4,493.25

  ):  5,553.53( ֵח
המוגדל של " ְ/ר1ט�שכר ה"ס על חישוב המ

603.53    =15%  × )4,590  : 5,553.53  ( +10%  ×4,590  

  :)מעוגל( המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב 603.53 :נקודות הזיכוי  443.25=    160.28

  :לתשלו� לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  שכר ברוטו 5,553.53 :לאחר הפחתת נקודות הזיכויהמס  160.28=    393.25,5

  ":נטו"הפרש שכר ה

  שכר הנטו אחרי הגדלת השכר 5,393.25 :  שכר הנטו לפני הגדלת השכר 4,493.25=    900

  .  900:גדל ב" נטו"שכר ה. מטרת המעביד הושגה: תוצאת הבדיקה

  .בתשובה   
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  .9/3/2009:לקבל ממעבידו ב ֵח
צפוי , 2009משכורת חודש פברואר , רתו הקרובהאת משכו  .16שאלה מספר 

שלו� הגליל ' לרח בצפת 20ויצמ
 ' חעבר דירה וכתובתו הפרטית השתנתה מר ֵח
 19/2/2009:ב
  .שינוי כתובתולא הודיע עדיי
 למעבידו על  ֵח
 .עכוב 1

  ? להודיע על השינוי למעבידו ֵח�מתי חייב 

 .9/3/2009: מהלא יאוחר   .א  
 .19/2/2009:התוA שבוע ימי� מ  .ב
 .1/3/2009: לא יאוחר מה  .ג
  .ימי עבודה מתאריA השינוי 10תוA   .ד

  פתרו�  

� :  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס מעסיקי�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי�   סעיפי� רלוונטיי
  ).ד(2' תק

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס (יקי� תקנות מס הכנסה ומס מעסל) ד(2לפי תקנה   הסבר הפתרו�
חייב העובד , )101טופס (חל שינוי באחד הפרטי� המפורטי� בכרטיס העובד "  :) מעסיקי�

  ".י להודיע על כA למעבידו תוA שבוע ימי� מתאריA השינו

  .תשובה ב  
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  :הבאי� ַהEָָכר:ְרִכיֵבימ הורכב ֵח
של  01/2009תלוש   .17שאלה מספר 

�ַכר ְיס�דְ:  12,024     

     2,257  :מיוחד ַמֲאָמ?פרמיות 

      971  :דמי מחלה

      375  :הוצאות נסיעה לעבודה וממנה

      85  :ֶקר��Bֶסֶפת י


למע
  [לקר
 השתלמות  7.5% ֵח
המעביד ֲעב1ר  ִהְפִרי3, )  15,712(שלעיל  ַהEָָכר:ְרִכיֵביכל  ְ/ִגי
  ].לאותה קופה  Uִ�ַי
 וַמְפִרי3 את חלק ֵח
 ,הסר ספק

  ?")שכר ברוטו למס(" 1/2009�לצור0 חישוב מס ב ֵח�של  ומהו שכר

      15,982  .א  

     15,909  .ב

     15,916  .ג

       15,712  .ד

  פתרו�  

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

  12,024+  2,257+  971+  375+  85=   15,712  :  ל"בגינו הפריש המעביד לקה, ֵח
שכרו של   הסבר הפתרו�

  15,712×  7.5%=    1,178.40  :ל"הפרשת המעביד לקה

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

שכר שעות נוספות , למעט תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו :ַהְכָנַסת ֲעב�ָדה "  
אA לא יותר מכפל הסכו� המהווה  :מסויי�  ותשלומי� ְ/3ֶל מאמ? מיוחד או אירוע

תשלו� תוספת היוקר ְ�ִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכ� ֵ/י
 לשכת התיאו�  ְלִעְנַי
תקרה 
  ";של הארגוני� הכלכליי� ְלֵבי
 ההסתדרות הכללית של העובדי� באר? ישראל

    : ֵח
של  לקר
 השתלמות "משכורת קובעת"

�ַכר ְיס�ד 12,024+  דמי מחלה 971+  תוספת יוקר 85=    13,080ְ  

שההפרשה ְ/ַעדה לקר
  "המשכורת הקובעת ַה5ְַרִ/ית"לא עולה על  ֵח
המשכורת הקובעת של 
  .2009בחודש בשנת    15,712 : השתלמות פטורה ממס

  משכורת קובעת 13,080×  7.5%=    981      :חלק מעביד :ל "גבול הסכו� המותר בהפרשה לקה

 ֵח
ל אצהכנסת עבודה מהווי�  :)   981(שחושב לעיל  ל� מעביד מעל לגבולסכומי� ששי
  1,178.40 : 981=    = 197.40  :ולפיכA יזקפו כשווי בשכרו

 15,712+  197.4=    = 15,909  ):סכו� מעוגל( 20091/:לצורA חישוב מס ב ֵח
של  ושכר

  .תשובה ב  
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מקר
 (בחודש    4,000בסA של ִקְצָ/ה קבל ל ִהְתִחילֵח
 , 1/6/2009:ב, לגיל ַהHְִרי3ָה �ִע� ַהSִיע  .18שאלה מספר 
  ). ְל3ֶָעַברפנסיה שערA ֲעב1רו מעבידו 

    220,000בסA של  Hָט1ר Hְִרי3ָה ַמֲעַנקקיבל ֵח
 , ַקָ/ַלת ַהXְִצָ/התחילת  ַהRְִמיִנית ִלְפֵניבשנה 

  .ַהXְִצָ/האת  ��N�ַשבגינ
 הוא מקבל  נ�ת ֲעב�ָדה3ְ  35 ְ/3ֶל א�ָת

די בנתוני� שלעיל , למע
 הסר ספק [ ?החודשית שמקבל ֵח�  של ַהJְִצ5ָה החייב במסהחלק  הומ
  ]. לענות על השאלה

     3,019  .א  

     4,000  .ב

     2,600  .ג

     3,676  .ד

  פתרו�    

�  א9' ס :פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

�מהשאלה  נתוני
  הרלוונטיי� לפתרו�

לפני קבלת  8:שהתקבל בשנה ה   220,000 :ַמֲעָנק פרישה .  גיל פרישה. 35 :שנות עבודה 
  .ְ/3ֶל אות
 שנות עבודה, בחודש   4,000 :קצבה . הקצבה

  :חישוב המענק הפטור לעני
 נוסחת השילוב  הסבר הפתרו�

    220,000  ֵח
מענק הפרישה הפטור שקיבל  )1(

 6:לכל שנה מהשנה ה 10% הפחתת )2(

 ) 8 : 5( × ) :10%= (    : 30%  15:לקבלת המענק ועד השנה ה

 מענק הפרישה הפטור שיש לקחתו  )3(

 220,000× )  100% :  30%= (     154,000  בחשבו
 בנוסחת השילוב 

  

 :חישוב הקיצבה החייבת

 , )שחושב לעיל(מענק הפרישה הפטור  )1(

 ) לעני
 נוסחת השילוב(   154,000/  35=        4,400  לכל שנת עבודה  

 min)  קצבה 4,000;  תקרה 7,520= (      4,000  ֵח
קצבתו המזכה של  )2(

       8,400  ):2)+(1(הסכו� הכולל  )3(

       7,520  :תקרת הקיצבה המזכה )4(

     880  ):4(פחות ) 3( :" ההפרש" )5(

 4000×  880/  8,400=     419  : הפטור החדשי של הקיצבהבו יופחת סכו� ה )6(

 4,000×  35%=     1,400  שי ִלְפֵני ההפחתההפטור החוד )7(

 1,400 : 419=     981  :הפטור החודשי של הקיצבה לאחר ההפחתה )8(

  4,000 : 981=  =  3,019  :החלק החייב במס של הקיצבה )9(

  .תשובה א  
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  :ַהEָָכר הבאי�:מְרִכיֵבי ההורכב ")סְלַמ  ְ/ר1ט�("מס  3ְBַל�1 ֶרAְ �של חנה ְלצ 01/2009משכורת   .19שאלה מספר 

�ַכר ְיס�דְ:  21,000     

     5,500  :שעות נוספות

      3,500  :פרמיות מאמ? מיוחד

      3,200  :שווי רכב

�בקופת גמל  ַמֲעִביד�4ְַגמ$ֵלי ְלַמְרִ%יבשיכול המעביד להפריש עבור חנה  ַהEְַר5ִי מהו הסכו
את  השמפריחנה הניחו ש, למע
 הסר ספק [  ?הפרשתו זו 5ְִגי�ה תבמשכור שווי ִיָ?ֵק<ש בלי, לקיצבה

  ]לאותה קופת גמל , חלקה Uִ�ַי

      2,250  .א  

     2,490  .ב

     2,378  .ג

       1,575  .ד

  פתרו�  

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

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

הגדרת משכורת לעניי
 , )כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה  1י סעי- לפ  הסבר הפתרו�
ַהְכָנַסת ֲעב�ָדה ְלַמֵעט שווי שימוש של רכב שהועמד לרשותו של : "קופת גמל לקצבה היא

  ". העובד

  21,000 +5,500 + 3,500 =   30,000  :ללא שווי השימוש ברכב חנהמשכורתה של 

  .חודשב   31,712 :  )3ה(3סעי- לעניי
  שת המעביד לקופת גמל לקצבהתקרת הסכו� להפר

  .7.5% :השיעור ַה5ְַרִ/י להפקדה 

כA שלא תיווצר זקיפת שווי ְ/ִגי
 , חנההסכו� ַה5ְַרִ/י אותו יכול המעביד ְלַהְפִרי3 ֲעב1ר 
 min)  שווי רכב שכר ללא  000,30;  התקרה 31,712( ×  %7.5=  = 250,2        :  הפרשתו זו

  .תשובה א  
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  .  34,000 :  2009 בינואר, משכורתו של ֵח
  .20שאלה מספר 

מרכיב תגמולי  ַעל ֶח3ְ/�
( בחודש   1,258ה לקופת גמל לקיצב ֲעב1ר� ַמְפִרי3 ֵח
של  ומעביד
, וא את חלקומפקיד ג� ה ֵח
, ספקלמע
 הסר [בחודש     1,156בד
 כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד


  ].לאותה קופת גמל, כדי

לביטוח אובד� כושר המעביד  ות5ְִגי� הפרש 2009בתלוש ינואר  ֵח�ל ִלְזק2<מהו השווי שיש 
  ?עבודה

     46.08  .א  

     35.60  .ב

     0  .ג

      34.00  .ד

  פתרו�  

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

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

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

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

  min)  רכבבלמעט שווי שימוש  הכנסת עבודה 34,000;  31,712( ×  7.5%=  2,378 < 1,258

 max)  0;  1,258 : 2,378= ( ֵאי
 :  שווי קיצבה

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

  :תקרה ראשונה

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

3.7%  =34,000  /1,258  

  :כשהתוצאה לא תפחת מאפס, 7.5%:ית מאת השיעור שחישבנו נפח

3.8%  ) =0  ;3.7% : 7.5%  (max  

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

3.5%  ) =3.8%  ;3.5%  (min  

  :ונקבל את התקרה הראשונה, במשכורת העובדהנמוA נכפיל את השיעור 

  %3.5×  34,000=   = 1,190  :1תקרה 

   : התקרה שני 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.השיעור ַה5ְַרִ/י אותו מותר ְלַהְפִרי3 לא

  min)  34,000;  31,712( ×  %3.5=  = 109.92,1  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

1,120.40    =1,258 : 7.5% ×  )31,712  ;34,000  (min 

   max)  401,120.;  0= (  = 1,120.40  :3תקרה 

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

  min)  1,190;  1,109.92;  1,120.40= (  1,109.92   .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  :שיש ִלְזק�-. ע.כ.ל שווי אונקב, מההפרשה ְ/פ�ַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max) .ע.כ.לא פרשה ְ/פ�ַעלהה 1,156 : הוצאההתקרת  1,109.92;  0= (  = 46.08  .:ע.כ.שווי א

  .אתשובה   
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  .הכלכלת� עליהנמצאי� אצלה ו, 17:ל 5בגילאי� שבי
 ילדי�  8:א� ל, 45אלמנה בת , חנה  .21שאלה מספר 

 8/2009בתלוש . 31/08/2009:פוטרה ב, ת עבודה רצופות אצל מעבידה היחידשנו 20לאחר 
  .  11,000 :שולמה לחנה משכורת החודש 

חושבו הסכומי� , 8/2009במועד תשלו� שכר , חשבי השכר, שמולא על ידכ� 161:בטופס ה
  :הבאי�

     219,600 :  לפקודה) א7(9' ס ְלִפיממס  Hָט1ר Hְִרי3ָה ַמֲעַנק. 1

     109,800 :  חייב במס הכנסה Hְִרי3ָה ַמֲעַנק. 2

  ?כמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של חנה, על פי התקנותא� חישוב המס נעשה 

     33,114  .א  
      25,109  .ב

     5,343  .ג

       30,799  .ד

  פתרו�  

�מס הכנסה ומס תקנות .  121' ס, )1)(ב(40' ס, א36' ס, 36' ס, 34' ס:פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי
  ).1)(א(7, )א(4' תק :) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס מעסיקי�(מעסיקי� 

  .לא נלקח בחשבו
 בחישוב המס)   219,600( לפקודה) אHָ '9)7ט1ר ממס ְלִפי סהַ Hְִרי3ָה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

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

מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ� פטור ממס ְלִפי , עביד המשל� לעובד למעט עובד יומימ"
מס ְ�ִאי1Q היה משכורת בלתי , ינכה בעת התשלו� מהחלק שאינו פטור, לפקודה) א7(9סעי- 
  ..."ובדְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לע, קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

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

מס בסכו� השווה , בעת התשלו�, ינכה ממנה, מעביד המשל� לעובד משכורת בלתי קבועה"

 המס שיש לנכות ממשכורת ההפרש בי : " הפרש המס", ֶזה ְלִעְנַי
; 12: להפרש המס המוכפל ב

לבי
 המס שיש לנכותו ממשכורת , החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה
  ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה: בתוספת החלק השני�, החודש לאותו חודש

  :החישוב

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ
  0.25  נסיעות. ז.נ
  0.50  אשה. ז.נ
  1.00×  די�יל 8=  8.00  ילדי�. ז.נ
     0.01  הורית:הורה במשפחה חד. ז.נ

    2,314.75=    197×  7511.  כ נקודות זיכוי"סה

  109,800/  12=    9,150      ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני� עשר מ

 11,000+  9,150=    20,150:        מהמשכורת הבלתי קבועה 12:החלק ה+ משכורת החודש 

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

4,407.20    =34%×)17,600 : 20,150 (+ 30%×5,350  +23%×4,090  +15%×3,570  +10%×4,590  

  max)  0;  4,407.20 : 2,314.75= (    2,092.45  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי� אישיי� 

  :שכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועההמס שיש לנכות אותו ממ

1,647.70    =23% ×  )8,160  : 11,000  (+ 15% × 3,570  +10% × 4,590  

 max)  0;  1,647.70 : 4,407.20= (  = 0  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי� אישיי� 

  2,092.45 :  0=    2,092.45   :הפרש המס

המשכורת הבלתי ("אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , 12:הפרש המס מוכפל ב
  2,092.45×  12=  = 25,109   ):סכו� מעוגל") (קבועה

  .תשובה ב  
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משכורתה היתה . 2009שני� ברציפות ופוטרה בסו- יולי  8חנה עבדה אצל מעבידה היחיד   .22שאלה מספר 
  .   100,000פיטוריה קיבלה מענק פרישה בסA ע� . בחודש   8,000 : קבועה 

פקיד . על מענק הפרישה" פטור נוס- בסמכות המנהל"חנה פנתה לפקיד השומה וביקשה 
  .ַסְמכ1ת�ש/ ַה5ְַרִ/יהשומה אישר הגדלת פטור בשיעור 

, ִלְפר�ס ָקִדיָמה למספר שנות מס ְמַרִ/י חנה תְמַב3Xֵ, מענקאת החלק החייב במס של ה
  .הבִהְתַחRֵב בתקופת עבודת

  ?ְלצ2ֶר0ְ חישוב מס, מה יהיה ְסכ$� הְ.ִריָסה לכל שנה משנות הְ.ִריָסה

     6,080  .א  

      2,000  .ב
     18,000  .ג

      3,040  .ד

  פתרו�    

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

עד סכו� השווה  : פרישה  ֵעֶקבנק הו
 שנתקבל מע : לפקודה ) 1)(א)(א7(9' לפי הרישא של ס  הסבר הפתרו�
  .פטור ממס, לפי המשכורת האחרונה, למשכורת של חודש לכל שנת עבודה

  :הפטור שלעילעולה על הסכו� )   100,000(המענק ששול� לחנה 

  משכורת אחרונה 8,000×  שנות עבודה 8=    64,000>    100,000

רשאי המנהל , עלה סכו� המענק על השיעור האמור" :לפקודה ) 1)(א)(א7(9' של ס הסיפאלפי 
בתנאי העבודה , בגובה השכר, בהתחשב בתקופת השירות, כולו או מקצתו, לפטור את העוד-
  ".ובנסיבות הפרישה

ו� מקרה לא יעלה הסכו� הפטור לפי פסקת משנה זו על בש" :לפקודה ) 2)(א)(א7(9' לפי ס
  ".זה בשל עבודה בחלק משנה לכל שנת עבודה וחלק יחסי מסכו�   10,980

 150%:עד לרשאי פקיד השומה להגדיל את הפטור , לפי הנחיות הנהלת רשות המיסי�
) 2)(א)(א7(9 יותר מתקרת הפטור הנקובה בסעי- אA לא, ממשכורת של חודש לכל שנת עבודה

  .שלעיל

Aשאישר פקיד השומה ַה5ְַרִ/יהפטור , לפיכ :  

87,840    ) ] =8  ×10,980  ( ; )150%  ×8  ×8,000  [ (min  

  המענק ששול� 100,000 :ר המרבי שאושרפטוה 87,840=  = 12,160   :חייב במסהמענק שנותר חלק 

  .לפקודה) ג(8' לפי ס, את החלק החייב במס של המענקִלְפר�ס ָקִדיָמה ְמַב3ֶXֶת  חנה

תינת
 , ול� המענקכל ארבע שנות עבודה שבשלה
 שעל , לפי הכללי� שקבעה רשות המיסי�
  .ולא תאושר פריסה ָ�@מ1ר לתקופה העולה על שש שנות מס, שנת פריסה אחת

  8  :שנות עבודה שבשלה
 שול� המענק

  min)  עבודה' ש 8/  4;   מקסימו� 6= (   שנות מס  2  :שנות הפריסה

  160,12/  2=  = 0806,  :סכו� הHְִריָסה לכל שנה משנות הHְִריָסה

  .אתשובה   
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במוסד מוכר  שנילימודי תואר  מהסיי נהא".  תושב חוL זכאי"היא , 32עובדת זרה בת , אנה  .23שאלה מספר 
לימודי התואר נמשכו ( 2007 באוקטוברה בתואר האקדמי תוזכ בישראל להשכלה גבוהה

  .)שנתיי�

  .השנהא�ָתI בכל אל ְו3ֲָהָתה בישר, 2009מעבידה בכל שנת המס  ֵאֶצל הדָ ְב עָ אנה 

  ?2009כמה נקודות זיכוי יובאו בחשבו� בחישוב המס על הכנסתה של אנה בשנת 

 ז"נ  3.25  .א  
  ז"נ  2.25  .ב
 ז"נ  0  .ג
  ז"נ  2.75  .ד

  פתרו�    

�  ).א(ג40' ס, א36' ס :פקודת מס הכנסה . )נקודות זיכוי לתושב חו? זכאי(ְ�ָלֵלי מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

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

  :)נקודות זיכוי לתושב חו? זכאי(לפי ְ�ָלֵלי מס הכנסה   הסבר הפתרו�

  :בכללי� אלה   .1"

  ;א לפקודה3כהגדרתו בסעי-  :" אזור"  

  :יחיד תושב חו? שהתקיימו בו כל אלה :" תושב חו? זכאי"  

  ;והעסקתו בישראל או באזור מותרות ַעל Hִי די
שהייתו בישראל או באזור )   1(  

כהגדרת� בתקנות ניכוי הוצאות " מרצה אורח"או " מומחה חו?"הוא אינו   ) 2(  
  ;שהייה

, )ניכוי הוצאות שהייה לתושב חו?(תקנות מס הכנסה  :" תקנות ניכוי הוצאות שהייה"
  .1979:ט"התשל

, לפקודה) 2(או ) 1(2לפי סעי< , איבחישוב המס על הכנסה של תושב חוL זכ  ) א(  . 2  
  .נקודות זיכוי 2.25יובאו בחשבו� 

יובא בחשבו
 בחישוב , שהה תושב חו? זכאי בישראל או באזור בחלק משנת המס  ) ב(  
החלק השני� עשר מסכו� נקודות הזיכוי ָ�@מ1ר בסעי- קט
 , המס על הכנסתו

  ."נת המסכשהוא מוכפל במספר החודשי� שבה� שהה באר? בש, )א(

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ל' בתוספת ג) 3(סעי- לפי 
חצי נקודת , תובא בחשבו
 מהמס שחושב כאמור, עני
 עובדת זרהל" : )ותשלו� מס מעסיקי�

  ".א לפקודה36לפי סעי- , זיכוי

   ."ת זיכוינקוד 21/ תובא בחשבו
 אשהחישוב המס של ב" : א לפקודה 36סעי- לפי 

שהיא ֵמFַחר , בגי
 התואר השני, לפקודה) א(ג40סעי-  ִמ�ֹחַ אנה לא זכאית לנקודות זיכוי 
  ".תושב ישראל"אינה 

A2009בחישוב המס על הכנסתה של אנה בשנת , לפיכ  
  ) 2.25+  0.5 =.    ( ז"נ 2.75יובאו בחשבו

  .דתשובה   
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  . ות מס הכנסהקופת גמל תקבל מהמעבידי� רק סכומי� כמפורט בתקנ, ד1עַ ְ�יָ   .24שאלה מספר 

י את המשפט הנכו� ביותר /חרב( ?לקופת הגמל" ַה7ְ4ַל$� מ2ֵעד", ֵאֶ'ה תקנות ַעל ִ.י, מהו
�  )ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

ודש החִמ��B ימי�  15 אומיו� תשלו� המשכורת החודשית לעובד ְיֵמי ֲעָסִקי�  5  .א  
 .�יַהRְַניִ  ְק�Uָ ִמֵ/י
1ַה5 :  שבעדו על המעביד לשל� את המשכורת לעובד

החודש ִמ��B ימי�  30 אומיו� תשלו� המשכורת החודשית לעובד ְיֵמי ֲעָסִקי�  14  .ב
 .�יַהRְַניִ  ְק�Uָ ִמֵ/י
1ַה5 :  שבעדו על המעביד לשל� את המשכורת לעובד

ימי� ִמ��B החודש  15 או� המשכורת החודשית לעובד ְיֵמי ֲעָסִקי� מיו� תשלו 7  .ג
 .�יַהRְַניִ  ְק�Uָ ִמֵ/י
1ַה5 :  שבעדו על המעביד לשל� את המשכורת לעובד

החודש ִמ��B ימי�  30 אומיו� תשלו� המשכורת החודשית לעובד ְיֵמי ֲעָסִקי�  10  .ד
 .�יַהRְַניִ  י
ְק�Uָ ִמ/ֵ 1ַה5 :  שבעדו על המעביד לשל� את המשכורת לעובד

  

  פתרו�  

�  .20תקנה  :) כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  ):כללי� לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה ל 20לפי תקנה   הסבר הפתרו�

התשלומי� יתקבלו , )א(19קופת גמל תקבל מהמעבידי� רק סכומי� כמפורט בתקנה   "   
  ):מועד התשלו� –להל
 (מזומני� בלבד ולא יאוחר מהמועד המוקד� מבי
 אלה ב

  ;שבעה ימי עסקי� מיו� תשלו� המשכורת החודשית לעובד)  1(

  " .חמישה עשר ימי� מתו� החודש שבעדו על המעביד לשל� את המשכורת לעובד)  2(

  .גתשובה   
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אלא , הוא בחר שלא למשוA את מענק הפרישה במזומ
, של ֵח
 ממעבידו האחרו
 �HְִריB3ָ ִע�  .25שאלה מספר 
  .פיצויי� ֶרֶצ- ְזכ1י�תעליו ְלָהִחיל להשאיר אותו בקופת הגמל 1

7ְ4ַל$ִמי� לפיצויי�  ל� 5ְַעדושיש ֲעב2ָדה ֵאֶצל מעביד (ֵחר5ַ  ְלַהְתִחילכמה זמ� על ֵח�  5ְת0ְ2 
  ?הפיצויי� ֶרֶצ< ְזכ$י2תעל ר 2ַעל ְמַנת ִל7ְמ, גמלהופת למרכיב הפיצויי� בק

 . ִמHְִרי�B3ָשנה  ְ/ת�Aְ   .א  

 .ִמHְִרי�B3ָחודשי�  6 ְ/ת�Aְ   .ב
 . ִמHְִרי�B3ָשנתיי�  ְ/ת�Aְ   .ג

  . ִמHְִרי�B3ָחודשי�  9 ְ/ת�Aְ   .ד

  פתרו�  

�   )א)(4()א()א7(9' ס :פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

עובד שע� פרישתו ממעבידו עמדו לזכותו בקופת גמל "   : לפקודה  )א)(4()א()א7(9' לפי ס  הסבר הפתרו�
לפיצויי� או במרכיב הפיצויי� בקופת גמל לקצבה כספי� 

ובעת , המיועדי� למענק פרישה או שקיבל מענק פרישה
פרישתו הודיע למנהל כי הוא בוחר בהחלת הוראות פרט זה 

את הסכומי� שהשאיר בקופת גמל כאמור או לא יראו 
שהפקיד מיד ע� פרישתו במרכיב הפיצויי� בקופת גמל 

א� תו0 שנה מפרישתו החל , כאילו נתקבלו בידו, לקצבה
 �בעבודה אצל מעביד אחר המשל� בעדו תשלומי� לפיצויי

והכל עד לסכו� , למרכיב הפיצויי� בקופת גמל כאמור
   :לעניי
 זה ; התקרה

  ;כהגדרתו בחוק הפיקוח על קופות גמל : " ב הפיצויי�מרכי"    

  .תשובה א  
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  דיני עבודה
  
 

מ "ק 42ַהְמר1ָחק ליישוב בישראל ְמג1ָריו  ְמק��גירושיו וֶהֱעִתיק את  ֵעֶקבהתפטר מעבודתו  ֵח
  .26שאלה מספר 
  . חודשי� ָד3 ֶזה Rָ3ִהֶהחָ ִ/ְמק�� ְמג1ָריו גר  ֵח
 .הקוד�ְמג1ָריו ממקו� 

  ] .מקו� מגוריו החדש רחוק יותר ממקו� עבודתו מאשר מקו� מגוריו הקוד�ש ַי
1ְיצ [

�י את /בחר( ?כפיטורי� ֵח�של  זו התפטרותוָח7ֵב י4ֵ  ,חוק פיצויי פיטורי� ְלִעְנַי�, הא
�  )המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 .כפיטורי� ֵח
התפטרותו זו של  את ִלְרא�תיש . כ
  .א  
 .כפיטורי� ֵח
את התפטרותו זו של  ִלְרא�תאי
 . לא  .ב
 .את מקו� מגוריו ֵעֶקב נישואיו לאשה אחרת ֶהֱעִתיקֶאQָא ִא� ֵ�
 הוא , לא  .ג
לישוב חקלאי או לישוב באזור  את מקו� מגוריו ֶהֱעִתיקהוא  ֲאָבל AְF ְוַרק ִא�, כ
  .ד

  .פיתוח
  פתרו�  

  ).3(8' ס :חוק פיצויי פיטורי�   לוונטיי�סעיפי� ר

  ).ז(12' ס :) והתפטרות שרואי� אותה כפיטורי�, חישוב הפיצויי�(תקנות פיצויי פיטורי� 

 ֵעֶקבהתפטרות של עובד ) לעניי
 חוק זה(יראו כפיטורי� , לחוק פיצויי פיטורי�) 3(8' לפי ס  הסבר הפתרו�
באישור ועדת העבודה של , שנקבעו בתקנות מחמת סיבות אחרות " :העתקת מקו� מגוריו 

  ". מגוריו של העובד הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקו�

והתפטרות שרואי� , חישוב הפיצויי�(לתקנות פיצויי פיטורי� ) ז(12התנאי� שנקבעו בתקנה 
  ):אותה כפיטורי�

א� התפטר מעבודתו לחוק כפיטורי�  8לסעי- ) 3(רואי� התפטרותו של עובד לפי פסקה   "      
מ לפחות ממקו� "ק 40עקב גירושיו והעתיק מקו� מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 

�תקנת  ְלִעְנַי
המרחקי� ; ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשי� לפחות, מגוריו הקוד
  " ).א(משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה 

 ,חוק פיצויי פיטורי� ַי�ְלִענְ , עמד בכל התנאי� הנדרשי� להכרה בהתפטרותו זו ֵח�
�  .כפיטורי

  .אתשובה   
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על חנה ומעבידה . כשכירה במשרה מלאה אצל מעבידה הפרטי עובדתחנה  01/07/2006:ָהֵחל /  .27שאלה מספר 
  .  תשלו� דמי הבראה ִ/ְדַברחלות ה�ָרא�ת צו ההרחבה 

, כלומר. דצמברבמשכורת  ,אה פע� בשנהדמי הברלשל�  ָנה1גבמקו� עבודתה של חנה 
  .31/12/2009 ועד 01/01/2009:שמ התקופה ְ/ַעדמשל�  מעבידה של חנה 12/2009במשכורת 

  ?2009 דצמברכמה ימי הבראה תקבל חנה במשכורת 

  ימי הבראה  6.00  .א  
  ימי הבראה  7.00  .ב
  ימי הבראה   6.50  .ג
   ימי הבראה  6.42  .ד

  פתרו�  

�  .הקיבוצי הכללי בדבר תשלו� דמי הבראה וצו ההרחבהההסכ�   סעיפי� רלוונטיי

  .של חנה 3:שייכת לשנת עבודתה ה 30/06/2009ועד  01/01/2009:תקופת העבודה מ  הסבר הפתרו�

  .של חנה 4:שייכת לשנת עבודתה ה 31/12/2009ועד  01/07/2009:תקופת העבודה מ

  

קצובת ההבראה תינת
 , ההרחבהתשלו� דמי הבראה וצו  ִ/ְדַברלפי ההסכ� הקיבוצי הכללי 
  :בשיעורי� הבאי�

  .ימי הבראה 6 :  מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה במפעל

  .ימי הבראה 7 :  מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה במפעל

  

  ) 6×  6/  12=  3.0(   . ימי הבראה 3.0ֵי3 לשל� לחנה  3:חודשי� בשנת ֲעב�ָדָתI ה 6ְ/3ֶל 

  ) 7×  6/  12=  3.5(   . ימי הבראה 3.5ֵי3 לשל� לחנה  4:חודשי� בשנת ֲעב�ָדָתI ה 6ל ְ/3ֶ 

  ) 3.0+  3.5=  6.5(   .ימי הבראה 6.5: ל חנהבסA הכל ַזָ�ִאית 

  

ל� באחד מחודשי וקצובת ההבראה תש", להסכ� הקיבוצי שהורחב) ד(5' לפי ס  : הרחבה[ 
א א� הוסכ� או נהוג מועד אחר במקו� אל, מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, הקי?

הנהוג במקו� , בחודש דצמבר, תשלו� דמי ההבראה פע� בשנה, כלומר ."העבודה
  . ]עומד בהוראות ההסכ� הקיבוצי וצו ההרחבה, עבודתה של חנה

  

  .גתשובה   
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ְלַנ2%ת שרשאי מעביד  ,התקנותַעל ִ.י  י�ס0 כל הניכויי� המותר של ַהEְַר5ִיַהMְכ$�  מהו  .28שאלה מספר 
לעובד הזר אי� כל חוב נוס< בהנחה ש, ובעד דמי ביטוח רפואי ְמג$ִרי�משכר עובד זר בעד 

  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/חרב(? למעביד

 .ְמג1ִרי�בעד  25%:ו דמי ביטוח רפואימשכר העובד בעד  25%:לא יותר מ  .א  
 .ְמג1ִרי�ביחד ע�  דמי ביטוח רפואימשכר העובד בעד  25%:א יותר מל  .ב
 .בעד ְמג1ִרי� 25%:דמי ביטוח רפואי ומשכר העובד בעד  5%:לא יותר מ  .ג
  .ללא הגבלה :בעד ְמג1ִרי� . בעד דמי ביטוח רפואימשכר העובד  5%:לא יותר מ  .ד

  פתרו�  

�שיעור ניכוי מהשכר ) (שלא כדי
 והבטחת תנאי� הוגני� איסור העסקה(תקנות עובדי� זרי�   סעיפי� רלוונטיי
  .3תקנה  : )בעד דמי ביטוח רפואי

שיעור ניכויי� ) (איסור העסקה שלא כדי
 והבטחת תנאי� הוגני�(תקנות עובדי� זרי� 
  .5תקנה  : )מהשכר בעד מגורי� הולמי�

שיעור ) (והבטחת תנאי� הוגני� איסור העסקה שלא כדי
(תקנות עובדי� זרי� ל 3תקנה  לפי  הסבר הפתרו�
  :)ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי

ע� הניכויי� לפי תקנות עובדי� זרי�  יחד, סA כל הניכויי� המותרי� לפי תקנות אלה"
שיעור ניכויי� מהשכר בעד מגורי� ) (איסור העסקה שלא כדי
 והבטחת תנאי� הוגני�(

לחוק הגנת ) 6)(א(25ולפי סעי- , )ד מגורי�תקנות ניכוי בע :להל
 ( 2000: ס"תש, )הולמי�
משכרו החודשי של עובד  %25 לא יעלה על, )חוק הגנת השכר :להל
 ( 1958:ח"תשי, השכר
  . "זר

שיעור ) (איסור העסקה שלא כדי
 והבטחת תנאי� הוגני�(תקנות עובדי� זרי� ל 5לפי תקנה 
  :)רי� הולמי�ניכויי� מהשכר בעד מגו

ע� הניכויי� לפי תקנות עובדי� זרי�  יחדתרי� לפי תקנות אלה סA כל הניכויי� המו"
שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח ) (איסור העסקה שלא כדי
 והבטחת תנאי� הוגני�(

לחוק הגנת ) 6)(א(25ולפי סעי- , )תקנות דמי ביטוח רפואי :להל
 ( 2001:ב"תשס, )רפואי
משכרו החודשי של עובד  %25יעלה על  לא, )חוק הגנת השכר : להל
 ( 1958:ח"תשי, השכר
  ".זר

  .בתשובה   

  .מאחר וסעי< החוק לא הופיע בכל ספרי החקיקה, ו נית� ניקוד מלאשאלה זבגי� 
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צו ההרחבה  ְלִפי וUְֵמי ְנִסיע�ת ישולמו ל, בודהֶהְסֵ�� הע ְלִפי .ועבידמ אצל ִמNְָרה 5ֲַחִציעובד  ֵח
  .29שאלה מספר 
   . ִהBְBַ3ְפ1ת המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ִ/ְדַבר

ובחזרה העבודה אל מקו�  י�ציבורי י�באוטובוס נסיעהמחיר    .ימי� 20עבד  8/2009:ב
מקו�  תוא ְמק�� ְמג1ָריואת הכולל " חופשי חודשי"מחיר כרטיס  .ליו�   21.20 :  ולבית

   .  224 : עבודתו 

 �ליו� =  22.70ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ס ְלִפיַהEְַר5ִי הוצאות הנסיעה  ֶהְחֵזרשיעור א
  ? 5ְ8/2009ִגי� חודש  ֵח�לשל� ל ֶזהשעל מעביד  המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

     212  .א  

     224  .ב

    112  .ג
     227  .ד

  פתרו�  

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

כל עובד הזקוק " : הוצאות נסיעה לעבודהו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בבצ 3' ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו� האמור  ַזַ�אי, לתחבורה כדי להגיע למקו� עבודתו

בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְ/ַעד כל יו� עבודה ְ/פ�ַעל בו השתמש בתחבורה כדי , 2בסעי- 
  ".להגיע למקו� עבודתו

  .עובד להשתתפות מעביד בהוצאות הנסיעהחלקיות משרה לא נוגעת לזכותו של ה

ליו�    22.70הוא עד  01/01/2009שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו� , לצו ההרחבה 2' ס ְלִפי
  .עבודה

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

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

  .ימי עבודה 20: ל   424כלומר , ליו�   21.20  : מחיר נסיעה באוטובוסי� ציבוריי� 

  .   224 :ואת מקו� עבודתו  ֵח
הכולל את איזור מגוריו של " חופשי חודשי"מחיר כרטיס 

  min)  תקרה 454;  אוטובוסי� 424;  חופשי חודשי 224= (  = 224    �הדר0 הזולה 

  .= 224 : 20098/ְ/ִגי
 חודש  ֵח
סכו� דמי הנסיעות המינימלי שעל המעביד לשל� ל

  .בתשובה   
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של יו� עבודה רגיל ). 'ו:'א(ימי�  6שבוע עבודתו במקו� עבודתו הוא ב
 . עובד בחצי משרה ֵח
  .30שאלה מספר 
  .שעות עבודה 1.5' וביו� ו שעות עבודה 4' ה:'בימי� א ונמשA ֶקר�ַ// 5:00:מתחיל ב 
חֵ 


עד שעות ( שעות עבודה בכל יו� 9' ה:'עבד בימי� א ֵח
, לפי דרישת המעביד ,בשבוע האחרו
  .שעות עבודה 1.5 : עבד כרגיל ' ו� ויב. )�יַהTֳָהַריִ 

הכוונה לשעות [  ?ֶזהבשבוע  ֵח�עבד  ,ה ומנוחהכהגדרת� בחוק שעות עבוד, כמה שעות נוספות
  .]וק שעות עבודה ומנוחהלח 16' שעות נוספות לפי ס Sְמ1ל ַ/ֲעָד
נוספות שיש לשל� 

 נ"ש  3.5  .א  
 נ"ש  10.0  .ב
 נ"ש  5.0  .ג
  נ"ש  25.0  .ד

  פתרו�  

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

שעות  8יו� עבודה לא יעלה על  :ימי� בשבוע  6לעובדי� , לפי חוק שעות עבודה ומנוחה  סבר הפתרו�ה
, בעבודת לילה וביו� שִלְפֵני המנוחה השבועית וביו� שִלְפֵני חג שהעובד אינו עובד בו. עבודה

תחו� יו� ("שעות עבודה  לא יעלה יו� עבודה על שבע, ֵ/י
 ַעל Hִי חוק 1ֵבי
 ַעל Hִי ֶהְסֵ�� או נ�ַהג
 ").עבודה

שבוע עבודה לא יעלה על ארבעי� , לפי צו ההרחבה בעניי
 קיצור שעות העבודה השבועיות
  "). תחו� שבוע עבודה("ושלוש שעות עבודה 

הזמ
 שבו עומד העובד לרשות " :כהגדרת
 בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"
חו? ... וסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואוירְלַר/�ת הפסקות קצרות ומ, העבודה

ֶאQָא ִא� , "שעות עבודה"לחוק אינ
  20הפסקות ַעל Hִי סעי- ". 20מהפסקות ַעל Hִי סעי- 
נוכחותו של העובד במקו� העבודה היא הכרח לתהליA העבודה או להפעלת הציוד והשימוש 

ובמקרה ֶזה ייחשב זמ
 ההפסקה , בודהוהעובד נדרש ַעל ְיֵדי מעבידו להישאר במקו� הע, בו
  .כחלק משעות העבודה

  .אי
 צורA להידרש לעניי
 הפסקות, לפיכA. ֵח
של " שעות עבודה"בנתוני השאלה ניתנו 

שעה אחת בלבד מתוA יו� עבודתו , ְ�ל�ַמר. ֶקר�ַ// 5:00החל בכל יו� בשעה  ֵח
יו� עבודתו של 
 
06:00
 1ֵבי 22:00היתה בתחו� השעות שבי .Aלפיכ ,
שפירושה , "עבודת לילה"עבד בלא  ֵח
 22ה
 בתחו� השעות שבי
 , לפחות, עבודה ששתי שעות ממנה" :לפי חוק שעות עבודה ומנוחה 

 
  ".106.00ֵבי

 4, מתוכ
 שעות רגילות 4. 'ה:'שעות עבודה בכל אחד מהימי� א 9 ֵח
בשבוע העבודה ֶזה עבד 
, ושעה אחת, "תחו� יו� עבודה"שכ
 לא חרגו מ, "נוספותשעות "שאינ
 , "שעות עודפות"

כול
 שעות עבודה , שעות 1.5עבד ' ביו� ו". שעה נוספת"היא " תחו� יו� עבודה"שעלתה על 
  ."תחו� שבוע עבודה"ולא חרגו מ" תחו� יו� עבודה"שלא חרגו מֵמFַחר , רגילות

שעות  5:ו "עודפות"או " ילותרג"שעות עבודה  41.5עבד רו
 , בשבוע עבודה ֶזה, בסA הכל
  .נוספות

  :בטבלה החישוב

�כ שעות "סה  יו
  ביו� עבודה

שעות עבודה 
  רגילות

   עודפותעבודה שעות 
 
שלא חרגו ֵמFַחר " שעות נוספות"שאינ

  "תחו� יו� עבודה"מ

שעות 
  נוספות

  1  4 4 9  'א
  1  4 4 9  'ב
  1  4 4 9  'ג
  1  4 4 9  'ד
  1  4  4  9  'ה
     1.5 1.5  'ו

    נ"ש 5  20  21.5  46.5  כ"סה
  .גתשובה   
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שנות העבודה הראשונות  2 ְ/ַמֲהַלAְ , העבודה האישי שלו ח�ֶזהלפי . אצל מעבידו בשכרעובד  ֵח
  .31שאלה מספר 
ְ/ת�� שנה וחצי של עבודה הודיע . ימי� 16הודעה מוקדמת לפיטורי� של הוא זכאי ל, שלו

  .שיכנסו לתוק- ְ/ת�� תקופת ההודעה המוקדמת, פיטוריו המעביד לֵח
 על

  ?לֵח�ָלֵתת כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורי� על המעביד 

 .ימי�   17  .א  
 .ימי�   18  .ב
  .ימי�  20  .ג
  .ימי�  16  .ד

  פתרו�  

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

להודעה מוקדמת  ַזַ�אי בשכרעובד " ,ת לפיטורי� ולהתפטרותלחוק הודעה מוקדמ 4' ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
  :כמפורט להל
, לפיטורי�

  ...  

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

  . חודשי� 6: וה שנ : ֵח
של ותק 

Aהודעה מוקדמת המעביד לתת לו  על, רותחוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפט ְלִפי, לפיכ
  ). 14+  6/  2( =    ימי� קלנדריי� 17  של פיטורי�ל

  

שנות העבודה הראשונות שלו הוא זכאי  2 ְ/ַמֲהַלAְ , ֵח
לפי חוזה העבודה האישי של , אמנ�
הודעה מוקדמת לחוק ) א(2' לפי ס, בר�. בלבד ימי� 16הודעה מוקדמת לפיטורי� של ל

לפי , מעביד המבקש לפטר עובד יית
 לו הודעה מוקדמת לפיטורי�", התפטרותלפיטורי� ול
אינו בא למעט מכל זכות הנתונה לעובד לפי , חוק זה", לחוק 12' ולפי ס, "הוראות חוק זה

, החוק ִמ�ֹחַ , ימי הודעה מוקדמת 17:הזכות ל, כלומר ."הסכ� קיבוצי או חוזה עבודה, חוק
הוראות בחוזה עבודה אישי או בהסכ� קיבוצי . ג� לא בהסכ�, ֵח
אינה ניתנת לויתור מצד 

  .ולא לגרוע מה
, יכולות רק להוסי- על הזכויות המוקנות לו לפי החוק

  .אתשובה   
  



32 

 
 

ומועסק ) עובד חודשי( במשכורתעובד , 23:הב
 , ֵח
 .  3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו�   .32שאלה מספר 
  .שעות בחודש 160בהיק-  ְמֵל@ה ִמְ�ָרהנהוגה  ֵח
במקו� עבודתו של  .ְ�ָרה ְמֵל@הְ/ִמ 

 ֵח�ל של�שעל המעביד ל ,המובא בחשבו� ְלִעְנַי� שכר מינימו�, ַהEְִזָעִריו שכר העבודה המ
  ?כדי לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו�, ְמֵלOהבעד חודש עבודה 

     3,311.98  .א  

     3,850.18  .ב

     3,308.60  .ג

       3,581.56  .ד

  פתרו�  

�  .2' ס :חוק שכר מינימו�   סעיפי� רלוונטיי

כנהוג , המועסק במשרה מלאה) עובד –להל
 (שני�  18עובד שמלאו לו ", לחוק) א(2' סְלִפי   הסבר הפתרו�
שכר , זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימו� לחודש, במקו� עבודתו
  ."העני
ְלִפי הכל , או שכר המינימו� לשעה המינימו� היומי


). שעות 160(כנהוג במקו� עבודתו , ומועסק במשרה מלאה) עובד חודשי(עובד במשכורת  ֵח
Aממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר הוא זכאי לקבל , בעד חודש עבודה מלאה, לפיכ

   .= 3,850.18 :  המינימו� לחודש

  .בתשובה   
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 חנהשכר העבודה של  .ִ/ְכָתבִהְתַחNְב1ת  ַעל Hִי   6,000 הלמעביד ַחNֶֶבת ,2+גרושה תעובד, חנה  .33שאלה מספר 
  :ַהEָָכר הבאי�:הורכב מְרִכיֵבי 10/2009:ב

�ַכר ְיס�דְ:  3,875     

     5,225  :פרמיות

 10/2009� ב חנהר העבודה של משכְלַנ2%ת  שנית� ַהEְַר5ִיהסכו�  ,שכרהלפי חוק הגנת , מהו
  ] לעבוד אצל המעביד כהממשי חנה, למע
 הסר ספק[  ? ח"הש 6,000לכיסוי חוב 

     5,225  .א  

     969  .ב

    2,275  .ג
     1,500  .ד
  

  פתרו�  

�  25' ס :חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק הגנת השכר  25 סעי- ְלִפי  הסבר הפתרו�

  :כומי� אלהא ינוכו משכר עבודה אלא סל  ) א(  "

    ...  

בתנאי שלא ינוכה על חשבו
 חוב , מהעובד למעבידִהְתַחNְב1ת ִ/ְכָתב  ַעל Hִיחוב   ) 6(
  ;כאמור יותר מרבע שכר העבודה

  ) 3,875+  5,225( =      9,100 : 10/2009:שכר העבודה של חנה ב

Aהחוב יותר מ, לפיכ 
  ) העבודהשכר  100,9×  %25( =     = 275,2:לא ינוכה על חשבו

על א- האמור בסעי- קט
 ):  "ב(25נובעת מהוראות סעי- , שנועדה למע
 הסר ספק, ההערה בסוגריי�
רשאי המעביד לנכות משכרו האחרו
 של עובד כל יתרה של חוב , חדל עובד לעבוד אצל המעביד, )א(

  ."לרבות מקדמות, שהעובד חייב לו

  .גתשובה   
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  .34שאלה מספר 

  


של שבוע העבודה . סוכנות ביטוחבכפקיד  23/07/2009: התחיל לעבוד ב, )שעתי(עובד בשכר , ֵח

, ֵח
. חל יו� הכיפורי�) 28/09/2009(' ביו� ב. )'ה:'ימי� א(ימי�  5הוא ב
 , במקו� עבודתו, ֵח

  .מעבודתו ֶנֱעָדר, שהוא יהודי

י את המשפט הנכו� /בחר(? מעבודתו ֶנֱעָדרבו , ֶזה יו� כיפורי�לתשלו� ֲעב$ר  הא� ֵח� ַזַ%אי
�  )ביותר מבי� המשפטי� הבאי

 .שלו ְצב1ָרהמתקופת החופשה ה ֶ�ה1ְינ זה ו�י ֲאָבל ,לא  .א  
 .בו ֶנֱעָדר מעבודתו, הזֲעב1ר יו�  דמי חגי�ַזַ�אי לתשלו�  ֵח
 .כ�  .ב
 .בו ֶנֱעָדר מעבודתו, הזֲעב1ר יו�  ַזַ�אי לתשלו�לא  ֵח
 .לא  .ג
  .ִנְכHְָתה ָעָליוהמעביד וההיעדרות  ַעְצמ� ִלְר13תאת  ֶהֱעִמיד ֵח
שֵמFַחר , כ�  .ד

  פתרו�  

�  הסכ� מסגרת :צו הרחבה   סעיפי� רלוונטיי

  :הסכ� מסגרת : צו הרחבה ל 7סעי-  ְלִפי  הסבר הפתרו�

  דמי חגי�  .7  "   

מוA ליו� החג במקו� העבודה שלא נעדר מהעבודה ס חודשי עבודה 3עובד לאחר   . א
יהיה הזכאי לתשלו� מלא , אלא בהסכמת המעביד, )יו� לפני החג ויו� אחרי החג(

חג , ימי פסח 2, ימי סוכות 2, יו� הכיפורי�, ימי ראש השנה 2(ימי חג  9בעבור 
  " ).שבועות ויו� העצמאות

, הזו� י בוראי לתשלו� עזכלא הוא , עבד במקו� עבודתו פחות משלושה חודשי� ֵח
ֵמFַחר ש
  .מעבודתו נעדרבו 

  .גתשובה   
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ֶוֶתק , ִנָ\י�
, ַהְכ3ָָרה, ַ/ֲעֵלי ַהְ�ָ�ָלה Hְ ,��Qָ1ִקיד�ת Hְ:12ִקיִדי� ו 8ַמֲעִסיָקה " חנה:ֵח
"חברת   .35שאלה מספר 
 .א�ָתI עבודה ְ/ִד1Nק וה� ְמַבTְִעי�, ֵזִהי�� ָת ִמ3ְרָ וBְַפִקיָד� , וִכי13ִרי� ֵזִהי�

 ַזָ�ִאי� Hְִקיִדי�. השעות הנוספות ִמְכַסת ְלַמֵעט, ֵזִהי� ת�ַהֲעָסָק  Bְָנֵאיו 3ִָוי�� ְ�ָכרָ  Bֲַעִריֵפי
   .שעות נוספות בשבוע 6של  ִמְכָסהלְ  ַזָ�ִא�Nת Hְִקיד�ת. שעות נוספות בשבוע 10של  ִמְכָסהלְ 

 ֶזה Bְפ1ַקת ְכָללִב 1, מאופיה או ממהותה של העבודה ,מתנאיהב ִמְתַחNֵ יצוי
 שההבדל לא 
  .מקו� העבודה 3ֶל �מ1Xיִמ או , הֵאיכ1תו העבודה

 �  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(? פועלת כחוק" חנה� ֵח�"הא
 .השווה לעובדות ולעובדי� באותה עבוד" חנה:ֵח
"ֵמFַחר שהשכר ב, כ
  .א  

לעובדות ולעובדי� באותה  השעות הנוספות ִמְכַסתלהשוות את " חנה:ֵח
"על . לא  .ב
 .עבודה

 .היא מעסיק ציבורי" חנה:ֵח
"ֲאָבל AְF ְוַרק ִא� , לא  .ג
  .קיבוצי הָחל על הצדדי�בהסכ�  Fֶחֶרתנקבע  ֶאQָא ִא� ֵ�
, כ
  .ד

  פתרו�  

�  .2' ס : חוק שוויו
 ההזדמנויות בעבודה ;6' ס, 2' ס : חוק שכר שווה לעובדת ולעובד  סעיפי� רלוונטיי

  :חוק שכר שווה לעובדת ולעובדל 2' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

זכאי� לשכר שווה , עובדת ועובד המועסקי� אצל אותו מעביד באותו מקו� עבודה.    2
הוראה זו תחול ג� ; עבודה שווה בעיקרה או עבודה שוות ערA, בעד אותה עבודה


, חוק זה ְלִעְנַי
; שנות
 מעביד לעובד או עבורו בקשר לעבודתו, גמול אחר כל ְלִעְנַי
תשלו� , תנאי� נלווי�, מענק, קצובה ,טובת הנאה, כל תוספת : "גמול אחר"

, מכסת שעות נוספות, שימוש בטלפו
, תשלומי� בשל החזקת רכב, לכיסוי הוצאות
ול אחר בכס< או בשווה או כל תגמ, שימוש ברכב, ביגוד, רכישת ספרות מקצועית

  .והכל א< א� אינ� שכר עבודה, במישרי� או בעקיפי�, כס<

  :שכר שווה לעובדת ולעובדלחוק ) א(6' לפי ס

כדי למנוע הפרש בשכר או בגמול אחר המתחייב מאופיה או  2אי
 בהוראות סעי- 
הוותק , איכות העבודה, ממהותה של העבודה הנדונה ובכלל זה תפוקת העבודה

והכל , או מיקומו הגיאוגרפי של מקו� העבודה, ההכשרה או ההשכלה, הבעבוד

  .כשאי
 בכA משו� אפליה מטעמי מי

  

  :חוק שוויו
 ההזדמנויות בעבודהל 2' ְלִפי ס

, נטיית� המינית, מינ�לא יפלה מעביד בי
 עובדיו או בי
 דורשי עבודה מחמת )  א(
, היות� הורי�, גופית:ריה חו?טיפולי הפ, טיפולי פוריות, הריו
, מעמד� האישי

  :בכל אחד מאלה, ...גיל� 

        ...  

  ;תנאי עבודה)   2(

רואי� כהפליה ג� קביעת תנאי� ) 1א(:ו) א(סעיפי� קטני� ) א(סעי- קט
  ְלִעְנַי
  ) ב(

  .שלא ממי
 העני

אי
 רואי� הפליה לפי סעי- זה כאשר היא מתחייבת מאפיי� או ממהות� של )   ג(
  .המשרה התפקיד או

  

, בי
 השאר, משמעותה, מינ�החובה של מעביד לנהוג שוויו
 בי
 עובדיו ולא להפלות� מחמת 
והמבצעי�  "קבוצת השוויו
"המהווי� את זהי� לעובדי�  מכסת שעות נוספות דומהלקבוע 

מכסת שעות של  הקביעת י�של העובד מצדיק או משרתו תפקידו אלא א�, את אותה עבודה
  .שונהנוספות 

  

  .בתשובה   
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ימי�  120עבד  ,ַעל�ְ/פ. 31/5/2009:ועד שפוטר ב 1/1/1998:עבד ברציפות אצל מעבידו מ ֵח
  .36שאלה מספר 
  .2009בשנת 

 �מהו אור0 , נקבעות לפי חוק חופשה שנתית 5ְִלַבד ֵח�זכויות החופשה השנתית של א
  ?לפי חוק זה, 2009ת זכאי 5ְַעד שנהוא החופשה השנתית לה 

 יו�  13  .א  

 יו�  15  .ב

 יו�  11  .ג

  יו�  12  .ד

  פתרו�  

�  .)8' תיקו
 מס(חוק חופשה שנתית  ,3' ס :  חוק חופשה שנתית  סעיפי� רלוונטיי

הנוגעות להגדרת , )8' תיקו� מס(חוק חופשה שנתית ללא התייחסות להוראות  7ְִטִחיחישוב   הסבר הפתרו�
  :1/4/2005תקופה שלפני ב" שנת עבודה"

 12: שנת העבודה ה ְ/ַעדאורA החופשה השנתית  .ֵח
של  12:היא שנת עבודתו ה 2009שנת 
  ] ְ/ַעד שנת העבודה השביעית  21+  יו� 28יו� נוס- לכל שנת עבודה עד לחופשה של  ) 12 : 7( [   .     ימי� 26הוא 

 
  .ימי� 120ד בשנה זו עב ֵח
 .שנת העבודהחלק מומעבידו היה קיי� ב ֵח
הקשר המשפטי ֵ/י

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

כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר , לחוק )א(3חלק יחסי ממספר הימי� שלפי סעי- 
  .ק של יו� חופשה לא יובא במני
חל; 240

  ) 120/  240 (                                        .0.5הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

  ) 26×  0.5(         .   ימי� 13 :חישוב זה לפי , ֵח
אורA החופשה השנתית לה זכאי 
  

  :2005�ה"התשס, )8' תיקו� מס(תית חוק חופשה שנחישוב מדויק כולל התייחסות להוראות 

, פרק זמ
 של שני� עשר חודש : פירושו " שנת עבודה", לחוק חופשה שנתית 1' לפי ס
 1יו� ב, בחוקזה שכנוסחה , זותחילתה של הגדרה , בר� .שתחילתו אחד בינואר של כל שנה

שתחילתו  ,כפרק זמ
 של שני� עשר חודש" שנת עבודה"הוגדרה  1/1/2006עד .  2006בינואר 
  .אחד באפריל של כל שנה

לצורA חישוב אורA החופשה לפי הוראות  :  )8' תיקו
 מס(חוק חופשה שנתית ל) א(2' לפי ס
, תמשיA לחול, או החוזה האמורי�, ההסכ�, לחוק העיקרי או לפי הוראות הצו) א(3סעי- 

שנת "ההגדרה , )2005באפריל  1(ה "התשס' א באדר ב"לגבי התקופה שקדמה ליו� כ
  .כנוסחה לפני יו� התחילה" עבודה

 
עד ליו�  1/4/2005התקופה שמיו� , על א- הוראות החוק העיקריקבע שלחוק נבתיקו
  .)"שנת עבודה מקוצרת"(כשנת עבודה , לעני
 החוק העיקרי, תיחשב 31/12/2005

נת שלמרות ש, )1/4/1998:ולא ב( 1/1/1998:התחיל לעבוד אצל מעבידו ב ֵח
מאחר ש, כלומר
לחוק חופשה  )א(3הוראות סעי- לעניי
 , של ֵח
 12:ה הקלנדרית היא שנת עבודתו 2009
  .13:ה היא מהווה את שנת עבודתו, שנתית

    .     ימי� 27הוא  13: אורA החופשה השנתית ְ/ַעד שנת העבודה ה

  ] דה השביעיתְ/ַעד שנת העבו  21+  יו� 28יו� נוס- לכל שנת עבודה עד לחופשה של  ) 13 :  7( [ 

  .ימי� 120ֵח
 עבד בשנה זו  .שנת העבודהחלק מהקשר המשפטי ֵ/י
 ֵח
 ומעבידו היה קיי� ב

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

כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר , לחוק )א(3ממספר הימי� שלפי סעי- חלק יחסי 
240 ;
  .חלק של יו� חופשה לא יובא במני

  ) 120/  240 (                                        .0.5הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

, לפיכA. יו� חופשה לא יובא במני
חלק של . 13.5מניבה את התוצאה  0.5:ימי� ב 27הכפלת 
  . ימי� 13 :לפי חוק חופשה שנתית , ֵח
אורA החופשה השנתית לה זכאי 

  .תשובה א  
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שני� ומעול� לא  5: אצל מעבידה מזה כ" עובדת במשכורת", 15ילד ב
  לש" הורה יחיד", חנה  .37שאלה מספר 
  . מחלה ֵעֶקב ֶנֱעְדָרה

חנה מסרה . ימי� על מנת לטפל בו 18מעבודתה  ֶנֱעְדָרהחנה  .בשפעת קשה ילדIָחָלה לאחרונה 

  .בחוק ובתקנות Gִ�ְַדָר3, למעבידה את האישורי� והמסמכי� הנוגעי� לעניי

7ֶ5ְל מחלה זו , תקופת המחלה הצבורה שלהִלְזק2< ַעל ֶח�257ְ כמה ימי היעדרות זכאית חנה 
Qהחוק הֵרֵלַוְנִטיְלִפי , של ילד?  

 ימי�   0  .א  

 ימי�    18  .ב

 ימי�   8  .ג

  ימי�   16  .ד

  פתרו�  

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

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

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

  ...  

או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד , הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד  )ב(
  ;ימי� בשנה 16עד  �

  " .1992:ב"התשנ, כהגדרתו בחוק משפחות חד הוריות –" הורה יחיד", בחוק זה  

  .דתשובה   
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ימי�  5הוא ב
 תו במקו� עבוד העבודהשבוע  .דשעל בסיס של חוִמ�QֵBַ3ְ  ֵח
של עבודה השכר   .38שאלה מספר 
   .החודש הקוד� את שכר ֵח
משל� המעביד ל ,בכל חודש 9:ב). 'ה:'א(

  .10/5/09: ה', ביו� א 4/2009שיל� המעביד את שכר , שבתחל ביו�  9/5/09:הש ֵמFַחר

 �י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� /בחר( ?ֵח�של  4/2009 שכראת ֵהִלי� המעביד הא
�  )המשפטי� ַה5ִָאי

 .יו� העשירי שלאחר המועד לתשלו� השכרב שהשכר שול� ֵמFַחר, �כ  .א  
 .המעביד ֵאֶצל "יו� מנוחה"ָנַפל ְ/  9/5/2009:שה ֵמFַחר, לא  .ב
 .עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה חל לגביוהוא  ֵח
AְF ְוַרק ִא� ֲאָבל , כ�  .ג
  .שלאחר המועד לתשלו� השכר תשיעישהשכר שול� ביו� ה ֵמFַחר, לא  .ד

  פתרו�  

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

שכר עבודה המשתל� על בסיס של חודש ישול� ע� תו� החודש " :  לחוק הגנת השכר 9' סְלִפי   הסבר הפתרו�
בחצות  30/4/2009:הוא ה אפרילכלומר המועד לתשלו� משכורת חודש  ".�בעדו הוא משתל

  .1/5/2009: טר� כניסת ה, הלילה

  :לחוק 1' לפי ס

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

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

הוא , אחר תו� החודש בעדו הוא משתל�יו� התשיעי שלשכר עבודה שלא שול� עד ל, כלומר
"
  ".שכר מול

  :הרחבת ההסבר

. תו� החודש שבעדו הוא משתל�" ע�"המחוקק קבע את מועד תשלו� השכר החודשי   "
במלו
 החדש של אב
 " ע�"ראה הגדרת (תו� החודש " בזמ
"תו� החודש פירושו " ע�"


לא נקט סנקציה כלפי  המחוקק, ע� זאת. ולא במועד מאוחר יותר מתו� החודש) שוש
המעביד לעניי
 הפעלת פיצוי הלנת השכר אלא מהיו� העשירי שלאחר המועד לתשלו� 

בה נדרשת פעולה אקטיבית " תקופה"במבנה זה של הוראות החוק אי
 מדובר ב. השכר
שמעבר לו מתחילות לחול הוראות חוק ") היו� התשיעי("אלא מדובר במועד , כלשהי
ככל שהיה מחדל של המעביד בתשלו� שכרו של , וי הלנת שכרבעניי
 פיצ השכרהגנת 
  ].'אסדי נזאר ואח' אסד נ:המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע "ע[ " עובדו

יו� "שהוא , נפל ביו� שבת, במקרה שתואר בשאלה, "היו� התשיעי"שֵמFַחר , כלומר  
המעביד להקדי� היה על , )א לפקודת סדרי השלטו
 והמשפט18' כמשמעותו בס" (מנוחה

  ".היו� התשיעי"ולשל� את השכר לפני 

יו� ב מאחר שהשכר שול�, ֵח
של  4/2009מכל האמור לעיל נובע שהמעביד הלי
 את שכר 
  .העשירי שלאחר המועד לתשלו� השכר

  .אתשובה   
  



39 

 
  

במקו� , ֵח
של שבוע העבודה .  �שני 3 ֶזה אצל מעבידו עובד עבודה מלאה, בשכרעובד  ,ֵח
  .39שאלה מספר 
 מאיעד . חוק דמי מחלהְלִפי זכותו לדמי מחלה ִנְקַ/ַעת ). 'ה:'ימי� א(ימי�  5הוא ב
 , עבודתו
  .מחלה ֵעֶקב ֶנֱעָדרלא  2009

חזר  ֵח
 .מחלה ֵעֶקב מעבודתו ֶנֱעָדר ֵח
 )25/5/09(' ביו�  )כולל( עד )14/5/09( 'הביו� ָהֵחל 
  .כל ימי היעדרותו ְ/ִגי
, מקופת חולי�מחלה  תעודתהביא ו) 26/5/09( 'גביו� לעבודה 

  ?ֵח�של  "תקופת המחלה", חוק דמי מחלהְלִפי , מהי

 .ימי�   10  .א  
 .ימי�  12  .ב
 .ימי�  8  .ג
  .ימי�  6  .ד

  פתרו�  

�  2' ס :דמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

עבד עבודה מלאה אצל אותו מעביד או לגבי עובד בשכר ש" :לחוק דמי מחלה ) 2)(ב(2' סְלִפי   הסבר הפתרו�
  ".למעט ימי מנוחה שבועית וחגי�, תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו :באותו מקו� עבודה 

  ].) 09/525/(' ביו� ) כולל(עד ) 09/514/(' ביו� הָהֵחל  [ ימי� 12 : ֵח
סA ימי המחלה של 

  .ֵח
הימי� שישי ושבת ה� ימי מנוחה שבועית במקו� עבודתו של 

  )09/523/(' יו� ש) + 09/522/(' יו� ו) + 09/516/(' יו� ש +) 09/515/(' יו� ו=  ימי מנוחה 4   

Aתקופת המחלה של , לפיכ
    .ימי� 8היא  ֵח

  ] ימי מחלה 12 :  ימי מנוחה שבועית 4 = ימי�  8 [

  .גתשובה   
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 .חלות על ַהֲעָבדתה לאוראות חוק שעות עבודה ומנוחה ה. לית הפיתוח בחברה"חנה היא סמנכ  .40שאלה מספר 
ממנה מעבידה להגיע לעבודה לחצי יו� על Uַָר3 , חודש לאחר שילדה ב
 ויצאה לחופשת לידה

  . חשוב Hְר�ֶיְקטמנת לסיי� 

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� /בחר(? הא� חנה חייבת להיענות לדרישתו של המעביד
�  )המשפטי� ַה5ִָאי

חופשת שיצאה ל ִלְפֵניחודשי�  6:פחות מחנה עבדה אצל המעביד  ֶאQָא ִא� ֵ�
, לא  .א  
 .הלידה

וחוק שעות עבודה ומנוחה לא חל על  ַהְנָהָלהשחנה עובדת בתפקידי ֵמFַחר , כ�  .ב
 .הַהֲעָבדת

 .זו ִ/Bְק1ָפה את חנהְלַהֲעִביד  ַרRַאילא  א- מעבידה. לא  .ג

  .עובדי� 6:מעסיק פחות מ המעביד� ֲאָבל AְF ְוַרק ִא , כ�  .ד
  פתרו�    

�  .8, )א(6' ס : עבודת נשי�חוק   סעיפי� רלוונטיי

לא עובדת שקרובה ללדת ית
 לה מעבידה חופשת לידה ו", עבודת נשי�לחוק ) א(6' סְלִפי   הסבר הפתרו�
  ."יעבידנה בתו0 חופשת הלידה

   ".ד בידעו שה� בחופשת לידהלא יעביד מעביד עובדת או עוב":לחוק האמור  8' לפי ס

  .גתשובה   
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  יטוח לאומיב
  
  
  
 

החודשי היה  ושכר 7/2009עד חודש . היחיד וכשכיר אצל מעביד 1/1/09: התחיל לעבוד ב ֵח
  .41שאלה מספר 
   .בחודש   1,680:ב והועלה שכר 8/2009:ָהֵחל ב.   3,850

  ?ביטוח לאומי 5ְִדֵמייב החי 8/2009בחודש  ֵח�של  ומהו שכר

    3,990  .א  
      4,060  .ב

      5,530  .ג

       4,090  .ד

  פתרו�  

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

" תשלו� נוס-", )תשלו� ופטור מתשלו� דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
ְלַר/�ת תשלומי� שניתנו כבונוס או , נ2ָס< לשכר החודשי הרגיל5ְ שכר הנית
 לעובד " הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי�

  .על פי התקנה" תשלו� נוס-"העלאת השכר החודשי אינה 

  ) 3,850+  1,680= (  .= 5,530 � החייב ִ/ְדֵמי ביטוח לאומי 20098/בחודש  ֵח
החודשי של  ושכר

  .גתשובה   
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מהמוסד לביטוח  ִקְצַ/ת ִזְקָנהעובדת כשכירה אצל מעסיקה היחיד ומקבלת , 64:בת ה, חנה  .42שאלה מספר 
  .  1,905 : של חנה  11/2009שכר . לאומי

למוסד לביטוח על ידי מעסיקה יועבר שבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי מהו ס0 
  ?בחודש זה ָר5ְQִגי� Nְכָ  ,לאומי

     67  .א  

      12  .ב

      8  .ג

      0  .ד

  פתרו�  

  : שכרה של חנה החייב ִ/ְדֵמי ביטוח אצל מעבידה  הסבר הפתרו�

 min)  .ב.ההכנסה ַה5ְַרִ/ית לתשלו� ד 76,830;  1,905= (    1,905   

    :דמי ביטוחכ "סה

  min)  4,757;  1,905 ( × נשי� וגברי� המקבלי� קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי 0.42% = = 8

  .תשובה ג  
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 F-, לא נעדרה מעבודתה 30/11/2009עד . שני� 3כשכירה אצל מעבידה היחיד ֶזה  עובדתחנה   .43שאלה מספר 
  .בחודש   9,000 :קבועה , החייבת בדמי ביטוח, הכנסתה של חנה. לא יו� אחד

, ֵהָרי�
 ֶרAְ 3ְִמיַרת�ְלצ, כי ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה מומחהנשי�  אקיבלה אישור מרופ חנה
 Aחנה נעדרה מעבודתה בימי� אלו וחזרה לעבודה . 1/12/09:רצופי� ָהֵחל ב �מיי 14למש
  . 15/12/09: רגילה ב

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

     3,630  .א  

      3,150  .ב

      4,200  .ג

       0  .ד

  פתרו�  

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

שלושי� ימי� רצופי� שהיתה בשמירת הריו
 , מבוטחת" :לחוק הביטוח הלאומי  59' לפי ס  הסבר הפתרו�
 ימי� 14של  נוספתתהיה זכאית לגמלה בעד התקופה האמורה ובעד כל תקופה , לפחות

תנאי� , כללי�, והכל לפי אישורי� רפואיי�, שבה� היתה בשמירת הריו
 רצופי� לפחות
  .ומבחני� שקבע השר

לצורA , ותקופת היעדרותה בת ארבעה עשר הימי� ,חנה לא נעדרה שלושי� ימי� רצופי�

אינה זכאית לגמלה היא , לפיכA. לא היתה נוספת על התקופה האמורה, שמירת הריו

 .לאומי לשמירת הריו� מהמוסד לביטוח

  .ד תשובה  
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 כפנסיונר, בנוס- .בחודש   14,000ִמְ�Bֵַ�ר  )מעסיק עיקרי( עובד בחברת שמירה ,59:ב
 ה, ֵח
  .44שאלה מספר 
  .בכל חודש   Hֶ7,000ְנִסNָה בסA ְמַקֵ/ל ֵח
  ,ל בפרישה מוקדמת"צה

נוכה ישבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי מהו ס0 , דמי ביטוח4ֵא$� א� ֵח� עשה 
  ?11/2009מהפנסיה החודשית של ֵח� בחודש 

     775.66  .א  

      430.47  .ב

      762.47  .ג

      825.30  .ד

  פתרו�  

  :לחוק הביטוח הלאומי )ה(ב345' לפי ס  הסבר הפתרו�

לא יחולו לגבי , מבוטח שמשתלמת לו פנסיה מוקדמת שהוא ג� עובד או עובד עצמאי   )1(  "
על חלק ההכנסה של ' הכנסתו מפנסיה מוקדמת שיעורי דמי הביטוח החלי� לפי לוח י

  ).שיעור מופחת : בסעי- קט
 זה (מהשכר הממוצע  60%עובד שאינו עולה על 

מהמקורות המפורטי� , בחודש פלוני) 1(היתה הכנסה של מבוטח כאמור בפסקה    )2(
יחול , מהשכר הממוצע 60%:מנמוכה , בפקודת מס הכנסה) 8(:ו) 2(, )1(2בסעי- 

השווה לסכו� ההפרש שבי
 , השיעור המופחת על סכו� הכנסתו מפנסיה מוקדמת
 
  " .מהשכר הממוצע 60%הכנסתו מהמקורות האמורי� לבי

  

  הכנסה מעבודה 4,000+  פנסיה 7,000=  11,000>  .ב.ההכנסה ַה5ְַרִ/ית לתשלו� ד 76,830

  
   4,757:מ נמוכה, )בפקודת מס הכנסה) 2(2רט בסעי- מקור המפו( הכנסתו של ח
 מעבודה

  ).מהשכר הממוצע 60%(

  

  )תקרת שיעור מופחת 4,757 : הכנסה מעבודה  4,000( ×  3.49%=      26.42: בשיעור המופחת. ב.ד

  ) פנסיה 7,000 : בשעור מופחת.ב.לד פנסיהרובד  757 (×  11.79%=    736.05   :  בשיעור המלא. ב.ד

   = 762.47:  מהפנסיה. ב.כ ד"סה

  .ג תשובה  
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  :של חנה אצל כל אחד מה� 11/2009שכר . מעסיקי� 2חנה עובדת כשכירה אצל   .45שאלה מספר 

       3,000 :  מעסיק עיקרי 

      1,700 :  ִמ3ְִנימעסיק 

בריאות הטוח לאומי ודמי ביהביטוח הדמי  ַס0מהו , 4ֵא$� דמי ביטוחעשתה  לאא� חנה 
  ?בחודש זה 5ְִגי� NְָכָרQ ,למוסד לביטוח לאומיעל ידי שני מעסיקיה  יועברש

     345  .א  

      490  .ב

      564  .ג

      309  .ד

  פתרו�  

היה ; המעביד חייב בתשלו� דמי ביטוח בעד עובדו", לחוק הביטוח הלאומי) ב(342' ִפי סלְ   הסבר הפתרו�
ל אחד מה� את דמי הביטוח ְ�ִאי1Q הוא בלבד היה המבוטח עובד אצל מעבידי� שוני� ישל� כ

  ..."מעבידו

  

 min)  4,757;  3,000 ( × 7.35% = = 220.50  :דמי ביטוחכ "סה :מעסיק עיקרי 

  

  1,700×  12%=  = 204.00  : חלק עובדת   :  ִמ3ְִני מעסיק

  min)  4,757;  1,700 ( × 3.85%=  = 65.45  : חלק מעסיק  

     : )סכו� מעוגל( 11/2009:ִגי
 חנה בכ דמי ביטוח ְ/ "סה

490 =  =64.45  +204.00  +220.50  

  .בתשובה   
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  . ויצאה לחופשת לידה Bְא�ִמי�חנה ילדה  1/12/2009:ב  .46שאלה מספר 

:בה� שולמו בעד חנה דמי, החודשי� שקדמו לחופשת הלידה" x":בטבלה שלהל
 מסומני� ב
  :ה כעובדתביטוח משכר

  'דצמ  'נוב  'אוק  'ספט  'אוג  יולי  יוני  מאי  'אפר  מר?  'פבר  'ינו  

2007  x x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  

2008          x  x  x  x  x  x  x  x  

2009            x  x  x  x  x  x  ד"חל  

  .חנה היתה עקרת בית, בחודשי� שלא שולמו בעד חנה דמי ביטוח משכרה כעובדת

  ?נה לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומישבעדו זכאית ח ֶ.ֶרק ַהְ?ַמ�מהו 

 שבועות   10  .א  

 שבועות   9  .ב

 שבועות   7  .ג

  שבועות   14  .ד

  פתרו�  

�  .דמי לידה: 'סימ
 ג, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

, ...מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, לחוק הביטוח הלאומי) א(50לפי סעי-   הסבר הפתרו�
   :לידה תהיה זכאית לדמי 

 14חודשי� מתוA  10א� שולמו דמי ביטוח בעד  :שבועות  14בעד פרק זמ
 של  )1(
החודשי� שקדמו ליו�  22חודשי� מתוA  15החודשי� שקדמו ליו� הקובע או בעד 

 .הקובע

החודשי�  14חודשי� מתוA  6א� שולמו דמי ביטוח בעד  :שבועות  7בעד פרק זמ
 של  )2(
 .שקדמו ליו� הקובע

 חודשי�  10 עדשולמו בעדה דמי ביטוח בלא שכ
 , )1)(א(50בסעי-  �על התנאיעונה לא  חנה
 Aלא שולמו בעדה דמי ביטוח בעד ו, )חודשי� בלבד 9אלא ( חודשי� שקדמו ליו� הקובע 14מתו
  .)חודשי� בלבד 14אלא ( החודשי� שקדמו ליו� הקובע 22מתוA  חודשי� 15

 14חודשי� מתוA  6למו בעדה דמי ביטוח בעד שכ
 שו, )2)(א(50חנה עונה על התנאי בסעי- 
היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמ
 של  זה  סעי-  לפי  , כלומר  . חודשי� שקדמו ליו� הקובע

  .שבועות 7

  

לדמי לידה , לחוק הביטוח הלאומי) 2)(1א(51' לפי ס, היא זכאית, שחנה ילדה תאומי�ֵמFַחר 
  .שילדה באותה לידהנוס- אחד ילד בגי
  שבועיי� נוספי�של 

  

Aשל , לפיכ 
  ) )2)(א(50' ס 7+  )2)(1א(50' ס 2(  .  שבועות 9חנה זכאית לקבל דמי לידה בעד פרק זמ

  .תשובה ב  
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  .47שאלה מספר 

  


הימי� שקדמו לפיטוריו שולמו עבורו דמי  540:ב. 30/6/09:פוטר מעבודתו ב, 6/5/42יליד , ֵח
�  ֵח
, מאז פיטוריו. ימי� 365ביטוח בעד Hֵעבודהְמַח.  

 �  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(? דמי אבטלהזכאי ל ֵח�הא

�ִכיר י��(על בסיס יומי 3ַב 1חֲאָבל AְF ְוַרק ִא� שכרו , כ
  .א  ְ.( 

 .לא זכאי לדמי אבטלה ֵח
. לא  .ב
 .בסיס חודשי על ח3ַ1בשכרו  ֶאQָא ִא� ֵ�
, לא  .ג
  .כ
  .ד

  פתרו�  

�  ).א(160' ס :חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

אשר , דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל"   :לחוק הביטוח הלאומי ) א(160ְלִפי סעי-   הסבר הפתרו�
וטר� , )זכאי :בפרק זה (שני�  20ומלאו לו  161השלי� את תקופת האכשרה כמוגדר בסעי- 

  ". 'בלוח א' בחלק ב, בהתא� לחודש לידתו, ל הקבוע לגביוהגיע לגי

  

  .67עלה גילו על  2009ביוני . 1942הוא יליד מאי  ֵח
  

למבוטח שנולד  הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלו� דמי אבטלה', בלוח א' לפי חלק ב
  .67גיל  :ואילA  1042בחודש מאי 

  
Aלפיכ ,
  .אינו זכאי לדמי אבטלה ֵח
  

  .תשובה ב  
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ברבע השנה  .ימי מילואי� 27:יצא ל 1/9/09:ב  .שני� 3 ֶזהאצל מעבידו היחיד כשכיר עובד  ֵח
  .48שאלה מספר 
  .בחודש   6,240 :קבועה  היתה משכורתוו ימי� 60: לא פחות מעבד  ֵח
, 1/9/09: שקד� ל

  . זו ְ/ַעד תקופת מילואי� וע לשהגיתגמול המילואי� את  ֵח
ל שיל� המעביד 9/2009במשכורת 

בונוס מיוחד בסA , )  6,240(נ�ָס- על משכורתו הרגילה , ממעבידו ֵח
קיבל  11/2009במשכורת 
1,560  .  

  ?9/2009שירותו בחודש 5ְַעד קיבל  %ְ7ֶָברתגמול המילואי�  לע ֵח�שיקבל  התוספת ימה

     121  .א  

      117  .ב

      0  .ג

       127  .ד

  פתרו�  

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

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

הוא  ֵח
הבונוס ששול� ל, )תשלו� ופטור מתשלו� דמי ביטוח(ְלִפי תקנות הביטוח הלאומי   הסבר הפתרו�
 הוא, ) 1,560/  6,240=  25%(  ר החודשימהשכ 25%ששיעורו של הבונוס ֵמFַחר ". תשלו� נוס-"

והסכו� המתקבל מהחלוקה האמורה יצור- לשכר החודש שבו שול� , יחולק לשני� עשר
  .ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשי� שקדמו לו

Aשל  המבוטחת החודשית ותהכנס, לפיכ
ששימשו בסיס לתשלו� חודשי� כל אחד מהב ,ֵח
  ) 1,560/  12=  130(        .              = 130:ב עלתה ) 20098/: ו 20097/, 20096/( תגמול המילואי� 

  

  :הימי� בעד� ישול� תגמול למשרת במילואי�, לחוק הביטוח הלאומי) א(271סעי-  ְלִפי

 : לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי� כל אחת , לגבי שירות רצו- של שבעה ימי מילואי� )1(
  ;כל יו� מילואי� ְ/ַעד

 : שישה ימי� , )1(מי השירות במילואי� לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה היתה יתרת י )2(
  ...; שבעה ימי� ְ/ַעד


 הוא, לפיכA .ימי� 6ועוד יתרת ימי שירות של , ימי� 7ת נוב ותתקופ 3 שה�, י�ימ 27שירת  ֵח
  ]  7+  ) 6 + 1 ( = 28 [  .ימי מילואי� 28 5ְַעדלקבל תגמול מילואי�  ַזַ%אי

  

  :לחוק) א(273 'לפי ס. ימי� 60:לא פחות מעבד  ֵח
, 1/12/2009:שקד� לנה ברבע הש

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

 68%: לא יפחת מ, )1(פסקה  ְלִעְנַי
המחושב , 
סכו� ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו  )2(  
  )2009: נכו
 ל   5,225(   "; א- א� לא עבד באותו חודש, מהסכו� הבסיסי

  

 לפנישירות המילואי� ֵהֵחל בחודש שבו  1:רבע השנה שקד� ל ְ/ַעד ֵח
סכו� ההכנסה של 
 5,225  ;6,240  (xma  ) +5,225  ;240,6  (max+ ( max)  6,240;  5,225(=    720,18: קבלת הבונוס

 לאחרבחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי�  1:ְ/ַעד רבע השנה שקד� ל ֵח
סכו� ההכנסה של 
  5,225  ;6,370  (max  ) +5,225  ;6,370  (max+ ( max)  6,370;  5,225(=    19,110: קבלת הבונוס

הרלונטי  ֵח
של " שכר העבודה הרגיל" הפרש ונקבל את, 90:נחלק באת הפרש ההכנסות 
  ) 19,110 : 18,720(  / 90=    4.33  :שעליו לקבלגמול המילואי� לתוספת 

  

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

בתוספת  9/2009:ידו בממעב ֵח
שיעור התגמול ליו� על פיו חושבו תגמולי המילואי� שקיבל 
 174.17כלומר , מחולק בשלושי�, "לחודש, מהסכו� הבסיסי 68%( מהתגמול המזערי Hָח1תאינו ,   4.33
' ר) [ 1,280.50כלומר , 30: כשהוא מחולק ב, 5סכו� הבסיסי כפול ה( על התגמול המרבי ואינו עולה)  

  ].לחוק  )ב(272 עי-סהוראות 

  ) 4.33×  28 =(  .בעד תקופת שירותו במילואי�=  121מול בס0 תגלתוספת זכאי  ֵח�: התוצאה

  .אתשובה   
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עבודתו תוA כדי  ֵח
נפגע  1/12/2009:ב . שני� ִ/ְרִציפ1ת 8אצל מעבידו היחיד  כשכיר עובד ֵח
  .49שאלה מספר 
הפגיעה . ָס- על יו� הפגיעהימי� ְ/נ� 10לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה  ֵעֶקב. עבודתו ֵעֶקבו
  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ַעל ְיֵדי ְ�ָרה 1ה

  :1/12/2009: החודשי� שקדמו ל בשלושה ֵח
הכנסתו של 

  ההכנס  חודש
11/2009  39,220     
10/2009  40,108     
09/2009  40,552     

  ? ֵח�מהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאי 

     9,723  .א  

     7,992  .ב

     7,778  .ג

      9,990  .ד

  פתרו�  

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

, ְ/ַעד שני הימי� הראשוני� שלאחר יו� הפגיעה" :לחוק הביטוח הלאומי  )ב(93לפי סעי-   הסבר הפתרו�
אשר בה� לא היה המבוטח מסוגל לֲעב�ָדת� וא- לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה 

לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאQָא ִא� ֵ�
 לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָ�@מ1ר שני� , מהפגיעה
  ".עשר ימי� לפחות ְ/נ�ָס- על יו� הפגיעה

לא ישולמו לו דמי , ימי� שלאחר יו� הפגיעה 10היה בלתי כשיר לעבודה במשA  ֵח
ֵמFַחר 3ֶ 
  .פגיעה ְ/ַעד שני הימי� הראשוני� שלאחר יו� הפגיעה

  ) 10 : 2( =   .ימי� 8יקבל דמי פגיעה 5ְַעד , יכ0לפ

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

  :  01/12/2009: ל ברבע השנה שקד� ֵח
הכנסתו של 

119,880 =  =40,552  +40,108  +39,220  

  119,880/  90=    1,332  :  ֵח
שכר העבודה הרגיל של 

אA , דמי פגיעה ליו� ה� שלושה רבעי� משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97' לפי ס
  .30:כשהוא מחולק ב, 5כפול )   7,778( 1י מסכו� השווה לסכו� בסיס %75:לא יותר מ

  1,332×  75%=    999  :   דמי הפגיעה

  )  7,778×  5×  75%/  30=  972.25( >    999  :דמי הפגיעה עולי� על התקרה

 min)  972.25;  999( ×  8=  = 7,778  : ֵח
כ דמי הפגיעה לה� זכאי "סה

  .תשובה ג  
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ִהִ�יר לביטוח לאומי וסד המ. בתאונה ָק�3ת ֵח
 ִנְפSָע, אצל מעבידו היחידתוA כדי עבודתו   .50שאלה מספר 
לדמי ַהBְִביָעה  ִמְסְמֵכילמוסד לביטוח לאומי את  ֵח
כשהגיש . "תאונת עבודה"בתאונה כ

 Hִי 3ְל�3ָההיה גבוה , החודשי� שקדמו לתאונת העבודה 6:ב, ששכרו האמיתיִהְסBֵַ/ר , פגיעה
  .דמי ביטוח ְלִפיומהשכר שהמעביד דיווח עליו למוסד לביטוח לאומי ושיל� 

שולמו דמי ְ�ִאי1Q , )הגבוה(דמי פגיעה לפי שכרו האמיתי  ֵח
המוסד לביטוח לאומי שיל� ל
  .ְ/ַעדו ְמֵלִאי�ביטוח 

י את המשפט /בחר(? נגד המעביד .$יי7ִ 4ְִביַעת הא� רשאי המוסד לביטוח לאומי להגיש 
�  )הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

  
 .חודשי� 6הפיגור בתשלומי המעביד לא עלה על ש ֵמFַחר ,לא  .א

 .3ִי1Hי נגד המעבידBְִביַעת המוסד לביטוח לאומי רשאי להגיש . כ�  .ב

 .ְ/מ�ֲעָד�ֲאָבל AְF ְוַרק בגובה דמי הביטוח שלא שולמו , כ�  .ג

דמי  ֶהְפֵר3את ִלְג/�ת הוא רשאי , יחד ע� זאת". צד שלישי"שמעביד אינו  ֵמFַחר, לא  .ד
  .וחהביט

  פתרו�  

  :לחוק הביטוח הלאומי 369לפי סעי-   הסבר הפתרו�

או לא שיל� במועד התשלו� את  379לא נרש� מעביד בהתא� לתקנות על פי סעי- )  א(  "   
ולפני הרישו� או אחרי מועד התשלו� ולפני סילוק , דמי הביטוח בעד עובד פלוני

לתבוע מהמעביד סכו�  רשאי המוסד, הפיגורי� קרה לעובד מקרה המזכה לגמלה
ואת השווי הכספי , או שהוא עתיד לשלמ�, השווה לגמלאות בכס< ששיל� המוסד

  .בקשר לאותו מקרה, של הגמלאות בעי� שניתנו לזכאי לגמלה

השר רשאי לקבוע הוראות בדבר היוו
 קצבאות ובדבר חישוב ערכ
 הכספי של   )  ב(

  .סעי- זה ְלִעְנַי
, גמלאות בעי

בשעת , יהיה זכאי לצר- כנתבעי� נוספי� את כל מי שהיה, מעביד לפי סעי- זה נתבע  )   ג(

א� אותו מעביד פיגר , מעבידו של העובד שלגביו הוגשה התביעה, התביעה או לפני כ

ולתבוע חלוקת סכו� התביעה ביניה� באופ
 יחסי לסכומי , בתשלו� דמי ביטוח בעדו
  .הפיגור

חולו א� נתבע מעביד בשל פגיעה בעבודה שאירעה לעובד לא י) ג(הוראות סעי- קט
   )  ד(
או א� הפיגור בתשלו� דמי ביטוח חל בתקופה שקדמה לחמש שני� שלפני יו� 

  "  .המקרה המזכה לגמלה

א� זה האחרו� לא שיל� את דמי , לשיפוי מהמעבידלביטוח לאומי זכאי המוסד , כלומר
�  .הביטוח במלוא

  

לו� החלקי כדי לשלול את זכותו של המוסד לביטוח לאומי לתבוע יצוי
 שאי
 בתש  : הסברה הרחבת
כאילו סעי- זה אינו חל כאשר שולמו דמי , טענת העובד והמעביד". שיפוי מהמעביד
מוטב היה שלא  :אלא רק כאשר לא שולמו דמי הביטוח כלל , ביטוח חלקיי�


עביד האמורי� בסעי- ה� דמי הביטוח שאות� חייב המ" דמי הביטוח. "תיטע
בהתא� , לא שיל� המעביד את דמי הביטוח. לשל� בהתא� להוראות פרק טו לחוק

, )א(369כמשמע� בסעי- " דמי הביטוח"הרי לא שולמו , ובמלוא�, להוראות אלה
כל פרשנות אחרת לסעי- תהא אבסורדית ובלתי . ולמוסד קמה זכות תביעה בהתא�


שקל אחד יצא המעביד ידי ידי תשלו� של :הרי לא ייתכ
 שעל; סבירה לחלוטי
ד המוסד לביטוח "פס" [  .כל לתבוע ממנו שיפוי כקבוע בחוקוהמוסד לא יו, חובתו
  .) ]301:0 / נוע "דב(אחמד רדאידה ' לאומי נ

  

  .בתשובה   
 


