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 2011שנת המס 

 

 פתרו� מבח� 6.2012 �  שנת המס 2011
  

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

בהנחיות ובכללי מס  ,ֵרֵלַוונִטִיי�משמעות המונחי� המוזכרי� במבח� היא כמשמעות� בחוקי� ובתקנות ה .2
  .בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א ִא� ֵ&� צֶא$ָ , הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי

, 30רווקי� בני , העובדי� והעובדות ה� תושבי ישראל, בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א� לא צ, ֵרֵלַוונִטִיי�במקרי� ה .3
ו ז ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ&ִאי�וה� ֵאיָנ�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ עובדי� רגילי� אצל 

 .ַעל ִ-י נתוני השאלהָלֶה� קֵנית 'המ

4. � .בנקודות זיכויְלִהְתַח0ֵב יש , בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א� לא צ, בפרק מס הכנסה במבח� ְתִאיִמי�ַהַ/  במקרי

 .חישוב מס הכנסה הנער2 לבני זוג נשואי� הוא חישוב נפרד, בשאלה )ֶחֶרתַי� 'א� לא צ .5

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר34תלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנ3ת'יות ַהמהזכו ,ַי� )ֶחֶרת בשאלה'א� לא צ .6
ִצי 'המעביד ֵאינ3 צד להסכ� ִקי6, א� לא ִנְכ5ָב )ֶחֶרת בשאלה, ְ&ל3ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל3ת על המעביד והעובדי� ולא קיי�  יַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפ ֵאי� , ִצי'ִקי6 ֶהְס7ֵרֵאי� , מיוחד או כללי
 .ֶהְסֵ&� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט34ת לשאלה

   
  מס הכנסה

  
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

 30% משל� המעביד. בחודש�  420 � החוג עלות. ספורט בחוגָיה �ְמנ, השכר חשבת, חוה
  .תרההי את משלמת חוהו החוג מעלות

  ?9ֶ6ְל החוג, לצור2 חישוב מס חוהמהו הסכו� שיש ִלְזק83 לשכרה של 

�  126  .א   

�  140  .ב 

�  0  .ג 

�   420  .ד  

  פתרו�  

�  )רישא( 17, )2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב+ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי(   הסבר הפתרו�

; שניתנו לעובד ממעבידו 6ָה�או ְקצ כל ט+ַבת ֲהָנ4ה; וח מעבודהת או ריו�ִה0ַ1ְְ/ר  "  
ְלַר6+ת תשלומי� 9ֶ6ְל החזקת רכב או , תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

א= ְלַמֵעט תשלומי� , נסיעות לחו; לאר; או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, טלפו:
שימוש ברכב או ברדיו טלפו: נייד שהועמד  שוויו של; ר המותרי� לעובד כהוצאה�ָ/4מ

6ֵי: שניתנו לעובד , ֵבי: בשווה כס(�6ֵי: שניתנו בכס(  �והכל ; לרשותו של העובד
  "; 6ְֵמי9ִָרי: או 6ֲַעִקיִפי: או שניתנו לאחר ְלט+ָבת+

לפי , החומהווה הכנסה מעבודה אצל , בחודש ; 126ס= של , המעביד בעלות החוגת �ִה0ְ0ַ9ְפ
�  126(             .   לשכרה ִיָ<ֵק(סכו� זה . לפקודה) א)(2(2' ס =420×  30% (  

  .תשובה א  
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  .2שאלה מספר 

  

 הפסח לחג מתנה � האחת. מתנות שתי קיבל �4/2011ב. בחודש�  9,670 � קבוע זיו של שכרו
  �  השניה .בכל חודש) זיוכולל ( �עובדיה �ַעד 9ִֶהְפִרי9ִמCְֵמי ַה�ַ , � 240בשווי  ,העובדי�ַ�ַעד ִמ 

היו אלו המתנות הראשונות . זיו של לדתווהי+�  ְלֶרֶגל, � 150על ס= , מהמעביד9ַי  ַהְמָחDת
  .2011בשנת  זיושקיבל 

  ? 4/2011בחודש ") ברוטו למס("לצור2 חישוב מס  זיו שכרו שלמהו 

�   9,860  .א   

�   9,670  .ב 

�   9,820  .ג 

�   9,710  .ד  

  פתרו�  

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

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

, חודש בכל) זיוכולל (עובדי החברה  �מדמי ַהַ�ַעד 9ִֶהְפִרי9, עד העובדי�מו זיוהמתנה שקיבל   הסבר הפתרו�
  .זיומהווה הכנסה אצל  האינ

כמו מתנות לרגל , מתנה שנות: מעביד לעובדו לרגל אירועי� החוזרי� על עצמ� מידי שנה
מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד   � 'שי ליו� האשה וכו, ימי הולדת, חגי�

בי: שניתנו , כס( בי: שניתנו בכס( ובי: שניתנו בשווה, לפקודת מס הכנסה) 2(2לפי סעי( 
  . במישרי: או בעקיפי:

המחאת השי שקיבל מהמעביד לרגל יו� שווי , � 150ס= של זק( י זיו של ולשכר, לפיכ=
  .הולדתו

  )9,670+  150(=         .; 820,9 � 2011/4בחודש ") ברוטו למס("לצור= חישוב מס  של זיו ושכר

  .גתשובה   

ג� למי שענה  ,לפני� משורת הדי�, נקודות 2 להעניקהוחלט , מתו2 התחשבות בנבחני�  בהרהה
  .למרות שתשובה זו אינה נכונה', בשוגג תשובה ב
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  .3שאלה מספר 

  

, 2011: הרכב של הרישו� שנת. 9+�ְלI9ִ) 1סוג ( פרטי צמוד רכבת+ �ֶהֱעִמיד ִלְר9 זיו של מעבידו
 ובית תיבחני נשאר הרכב .חולה היה זיו 6/2011כל חודש ב.  1011: דג� קוד, 0413: תוצר קוד
  .שוני� לסידורי� נסע בו אחד יו�ְלַמֵעט , שימוש בו עשה זיוש בלי, חודש אותו בכל זיו של

  ? 6/2011�ב זיו מהו שווי השימוש ברכב הצמוד שיזק8 לשכרו של

�    100  .א   

�   3,010  .ב 

�   3,040  .ג 

�    0  .ד  

  פתרו�  

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

  .המודל הליניארי �  טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד

 זיושיזק( לשכרו של , 1011 קוד דג�, 0413: קוד תוצר, 2011ששנת רישומו  ברכבשווי שימוש   הסבר הפתרו�
  . ; 3,010  �  20116/בחודש 

  .בתשובה   
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 העבודה למקו� ממנו להתקשר שנית: ):"רט( סלולרי טלפו: לרשותו העמיד זיו של מעבידו  .4ר שאלה מספ
� 46 על עמד �3/2011ב :"הרט חשבו:. :"רט אותו בשל דבר משל� לא זיו .בלבד.   

  ? זיו של 3/2011לשכר 8 3ִלְזק� שיש "מהו שווי השימוש ברט

�   23  .א   

�   50  .ב 

�   46  .ג 

�   0  .ד  

  פתרו�    

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

  .)שווי השימוש ברדיו טלפו: נייד(תקנות מס הכנסה 

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

, שקלי� חדשי� ְלִפי הנמו= 100או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו� העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו� ההוצאה החודשית ששיל� העובד 9ֶ6ְל אותו רדיו טלפו: נייד

  .: זה"ברטהשימוש לא יזק( כל שווי בשל  זיולשכרו של , לפיכ=

  .דתשובה   
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הנדסאית (סיימה לימודי מקצוע  �9/2009ב. 1/6/1993ְיִליד  ֶיֶלד+ נשואה , 40עובדת בת , חוה  .5שאלה מספר 
ג+ת במוסד �ַהKְה שעות לימוד �1,930ל ַהֵ<ֶהה 6ְֶהיJֵ(שנתיי� והיו  הלימודי� נמשכו). חשמל

  .ממשלתיי� משרדי�על ידי  תֶ/רֶ �ַהIבתו� הלימודי� זכתה לתעודת מקצוע . להשכלה גבוהה

  ?2011בשנת המס  חוהלכמה נקודות זיכוי זכאית 

 ז"נ  3.25  .א  

  ז"נ  3.75  .ב
 ז"נ  4.75  .ג

  ז"נ  4.25  .ד

  פתרו�  

�  ד40, )ג(66, א36, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :לפקודה ד40' לפי ס  הסבר הפתרו�

מחצית נקודת זיכוי א� סיי�  בחישוב המס של יחיד תושב ישראל תובא בחשבו:  )א(  "
ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור על , לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע

  .סיו� לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע כאמור

מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעי( זה תובא בחשבו: במספר שנות מס כמספר שנות   )ב(
  .משלוש שנות מסובלבד שתובא בחשבו: בלא יותר , לימודי המקצוע

מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעי( זה תובא בחשבו: החל בשנת המס שלאחר שנת המס   )ג(
  "  .שבה הסתיימו לימודיו

  � בסעי( זה   )  ד(

 �1,700בהיק( שעות לימוד הזהה ל, לימודי� לרכישת מקצוע מסוי� �" לימודי מקצוע"
  ;לפחות, ג40עי( כהגדרתו בס, שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה

המוכרת על ידי משרד , תעודה הניתנת בסיו� לימודי מקצוע � " תעודת מקצוע"
  .ממשלתי

 אהי, ד לפקודה40' לפי ס, כלומר. שנמשכו שנתיי� "לימודי מקצוע" 2009סיימה בשנת  חוה
  . �2011 ו 2010זיכוי בשנות המס ' זכאית למחצית נק

  :2010בשנת  חוהנקודות זיכוי לה: זכאית 

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

  ז"נ   0.50  )1993יליד ( בגרותוילד בשנת 

  ז"נ   0.50  לימודי מקצוע

  ז"נ   75.3  כ נקודות זיכוי"סה

  .בתשובה   
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  .�1/10/2010הוא עולה חדש שעלה לישראל ב, 6/2/1994יליד , עובד רווק, זיו  .6שאלה מספר 

  ?2011בשנת המס  זיוכמה נקודות זיכוי זכאי ל

 ז"נ  6.25  .א  

  ז"נ  5.25  .ב
 ז"נ  6.00  .ג

  ז"נ  5.75  .ד

  פתרו�    

�  ב40 ,36, 35 , 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :2011בשנת  זיונקודות זיכוי לה: זכאי   הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

  ז"נ  1.00  שני� 18א שני� א= ל 16שמלאו לו  נער

  ז"נ 4/1×  חודשי� 12=   ז"נ  00.3  עולה חדש

  ז"נ  25.6  כ נקודות זיכוי"סה

  .אתשובה   
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. בשנה 4%ההלוואה לא צמודה למדד והיא נושאת ריבית של . הלוואה ממעבידוקיבל  זיו  .7שאלה מספר 
� 7,530ההלוואה על  תיתרעומדת , ַהְ<ִקיָפה תקופת, 12/2011בחודש  .  

בתקופת  �0.35% א� המדד עלה בו, 5.24%לפקודה הוא ) ט(3א� שיעור הריבית לעניי: סעי( 
בחישוב חודשי מקורב ( זיומהו סכו� שווי הריבית שיש ִלְזק83 ל, )12/2011חודש (הזקיפה 
  )�מ בחישוביכ"התעלמו מעניי: המע( ?)12/2011(ההלוואה בתקופה זו  בגי�, )ומעוגל

�  1  .א   

�   8  .ב 

�  0  .ג 

�  32  .ד  

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

 4%נושאת ריבית של  .הלוואה לא צמודה למדד .� 7,530 �יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  .בתקופת הזקיפה �0.35%מדד עלה ב .בשנה

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

  )קביעת שיעור ריבית(תקנות מס הכנסה 

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

שחל עליו רק שיעור ) ט(3הלוואה ְלִעְנַי: הסכו� יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו� הלוואה  7,320 > יתרת ההלוואה 7,530     .     המדדעליית 

  7,530×  הריבית הנדרש שיעור 5.24% / 12 = 32.88      : 5.24% �השיעור הנדרש ְלִפי התקנות 

  7,530×  4%/  12=   25.10   :ריבית שנתית 4%המעביד דרש מהעובד 

  מינימו� 32.88 �חוייב 25.10=   7.78  :בפועל ההפרש בי: השיעור הנדרש לדרישה

  .תקופת הזקיפהגי: ב ; 8יחויב בשווי ריבית בס=  זיו ,ָרב ומעוגל+ְמקבחישוב חודשי , לפיכ=

  .בתשובה   
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 �3/1/2011ב. מעבידי� מספר אצל עובדת, )�14 ו 9, 7בני (ילדי�  3+ נשואה , �38בת ה, חוה  .8שאלה מספר 
 שכר עד, המס תאו�אישור  לפי .שומה מפקיד מס תאו� אישור ,זיו ,המשני למעבידה מסרה
מס  לנכות יש זה לסכו�ֵמֵעֶבר . 39%ְלַנ/+ת מס בשיעור  יש) זיו אצל(�  65,300 של שנתי

  .בשיעור ַהIְַר6ִי

 שזיו טברהמצ המס. � 61,700 היה, 8/2011 תלוש) כולל( עד, זיו אצל, חוה של המצטבר שכרה
� 24,063 � תקופה באותה משכרהKִָ/ה .  

 זיוכמה מס הכנסה על , )"ברוטו למס"(;  8,640עמד על , זיו אצל, חוהשל  9/2011א� שכר 
  ?המס תאו� ְלא3ר ,לנכות בחודש זה

�  3,370  .א   

�  2,470  .ב 

�  3,888  .ג 

�  3,672  .ד  

  פתרו�  

�  70,340  :9/2011עד  1/2011 �מ חוהשכר מצטבר של   הסבר הפתרו� =61,700+  8,640  

  :לפי אישור תיאו� המס 9/2011מס מצטבר שיש לנכות עד 

  65,300×  39%) +  70,340 � 65,300( ×  שיעור המס המרבי 45%=  27,735 
  

    :לפי אישור תיאו� המס 9/2011תלוש מס שעל המעביד לנכות ב

  20119/נכות עד מס מצטבר שיש ל 735,27 � 20118/מס שנוכה עד  063,24=  ; 672,3

  .דתשובה   



9 

 

 2011שנת המס 

 

 

 הכנסתו. לפקודה 10 'ס לעני: במשמרות עבודה מתימתקי בו יצרני במפעל יצור פועל הוא זיו  .9שאלה מספר 
 שניה במשמרת עבודה בגי:�  3,420, ראשונה במשמרת עבודה בגי: 50,720 � 2011 המס בשנת

  .שיתשלי במשמרת עבודה בגי:�  �67,980 ו

  ? 2011 בשנת זיו שיקבל משמרות בגי� במס הזיכוי סכו� מהו

�   10,620  .א   

�   10,572  .ב 

�    10,059  .ג 

�    10,710  .ד  

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

� 122,120 �הכנסה ממשכורת  , N71,400ִמ0+ָכ  �  .6ְִגי: עבודה במשמרות שניה ושלישית

�  )שיעור המס על הכנסה 6ְַעד עבודה במשמרות(תקנות מס הכנסה . 10  'ס, נסהפקודת מס הכ  סעיפי� רלוונטיי

  :זיכוי ִמ9ְָמר3ת  הסבר הפתרו�

�    122,120  : �2011ממשכורת ב זיו הכנסה כוללת של =50,720+  3,420+  67,980  

�   121,200  :לפקודה 10' סכו� התקרה ְלִפי ס   

�   920  :חלק ההכנסה העולה על סכו� התקרה   

�    71,400  :שכר ִמ9ְָמר+ת שניה ושלישית =3,420+  67,980  

�    70,480  :שכר ִמ9ְָמר+ת המזכה בהטבת מס= 71,400 � 920  

�   10,572  :הטבת המס =70,480×  15%  

  בשנה�    10,620  :הזיכוי ַהIְַר6ִי 6ְִגי: שכר ִמ9ְָמר+ת בתעשייה

  min)  572,10;  קרהת 10,620= (  ;   572,10  :בדיקה מול התקרה

  .בתשובה   



10 

 

 2011שנת המס 

 

  

והיא מקבלת אצלו  �1/8/2011ב החדש הנוס( מעבידה אצל לעבוד התחילה, 23רווקה בת , חוה  .10שאלה מספר 
 �מעבידה החדש  אצל �8/2011ה במשכורת .)"בעד משרה נוספתמשכורת "" (משכורת נוספת"

3,625 �ופת מרכיב תגמולי המעביד בקל 6% ,משכורתה בגי:, Nרָ �ֲעב ַמְפִרי9 המעביד, בנוס(. 
  . ]5.5% � ֶחְלָקN את ופת הגמללק מפרישה, ג� היא, חוה, למע: הסר ספק[   .גמל לקיצבה

 �ולא מסרה  על הכנסות אחרות �פרטיבאת הסעי8 העוסק  101�הטופס בלא מילאה  חוהא
  ?8/2011ממנה בתלוש  לנכותסה יש כמה מס הכנ, מפקיד שומה תיאו� מס אישורלמעביד 

�  2,304  .א   

�   1,631  .ב 

�   1,729  .ג 

�   2,206  .ד  

  פתרו�  

�  )ניכוי ממשכורת ומ1ְַכר ֲעב+ָדה ותשלו� מס מעסיקי�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי�   סעיפי� רלוונטיי

  הנחיות מס הכנסה, 101טופס 

יכוי ממשכורת ומ1ְַכר ֲעב+ָדה ותשלו� מס נ(לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ) א(5לפי תקנה   הסבר הפתרו�
או משכורת 6ְַעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל� לעובד משכורת חלקית" �) מעסיקי�

או שלא מילא את  101או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס , 101הצהיר העובד בטופס 
  ".שיעור ַהIְַר6ִיינכה ממנה בעת התשלו� מס ב, הסעי( העוסק בפרטי� על הכנסות אחרות

את הסעי( העוסק בפרטי� על הכנסות  �101הטופס בלא מילאה  חוה, לפי נתוני השאלה
לפי , במצב כזה. אישור תיאו� מס מפקיד השומהלא המציאה למעבידה החדש ו אחרות

  לקיצבה ותיואת סכו� הפרש חוהשל  הלצר8 למשכורתמעביד העל  ,הנחיות מס הכנסה
  .לפי התקנות ַהְ/ַר6ִיבשיעור ולנכות מס 

�  3,625.00  חוהשל  8/2011משכורת   

�  217.50  קיצבה ל ת המעבידסכו� הפרש  =625,3×  %6  

�  3,842.50  ברוטו למס  

  842.50,3×  %45=  ;  729,1  )סכו� מעוגל( שיש ְלַנ/+ת, המס ַהIְַר6ִי ְלִפי התקנות

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

  .11שאלה מספר 

  

 ס= .שנה 15 מזהֲעָרד  בישובָעה �ְקב תושבת, )לצמיתות 100%( מלידה 100% ָנָכה עובדת, והח
 פטורההכנסה �  579,600ִמ0+ָכN , )אישית מיגיעה כולה(�  708,500 � 2011 בשנת הכנסתה

  .לפקודה) 5(9' לפי ס

  ?2011בשנת  חוהלו זכאית  תושב הישובס2 זיכוי  'ַמה

�  92,105  .א   

�  0  .ב 

�  19,718  .ג 

�  16,757  .ד  

  פתרו�    

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

  :חושב כלהל:, שנית� כנתו� בשאלה, לפקודה) 5(9' סכו� ההכנסה הפטורה לפי ס  הסבר הפתרו�

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

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

 579,600הכנסה עד לסכו� של  �ימי� או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלי� חדשי�

הכנסה עד לסכו� של  �ימי�  364ימי� לבי:  185ה נכות כאמור לתקופה שבי: נקבע )2(
 ";שקלי� חדשי� 69,480

  .ימי� או יותר 365של נכות לתקופה  נקבעה חוהל

� 579,600 �) 1)(א)(5(9הסכו� הנקוב בסעי( .  

  � לפקודה ) 5(9' לפי ס, 2011בשנת המס  חוההכנסה פטורה של 

579,600  �  min]  מיגיעה אישית נסההכ 708,500;  ההתקר 579,600= [ 

  

  �  2011מיגיעה אישית בשנת המס  חוההכנסתה החייבת של 

 128,900 �  הכנסה מיגיעה אישית 708,500 � לפקודה) 5(9' הכנסה פטורה לפי ס 579,600=  

 

על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  13%הנחה של  ַמְקָנה ערדתושבות קבע בישוב 
151,680  �  .לשנה

  ):לפקודה 11' ס( "ב�9ָ+0ב ִיQ"זיכוי 

   Min)  חייבת מיגיעה אישית הכנסה 900,128;  תקרה 151,680( ×  שיעור ההנחה %13=  ; 757,16
  

  .דתשובה   



12 

 

 2011שנת המס 

 

 

רתה את משכו". משכורת חודש"ב, �29/3/2011התחילה לעבוד אצל מעבידה החדש ב חוה  .12שאלה מספר 
  .�1/4/2011הראשונה היא צפויה לקבל ממעבידה החדש ב

  ?אצל מעבידה החדש) 101טופס (כרטיס עובד  ְלַמֵ$א ָלִרא39ָנה חוהמתי על 

 .�29/3/2011 לא יאוחר מה  .א  

 .�29/3/2011התו= שבוע ימי� מ  .ב

 .�1/4/2011 לא יאוחר מה  .ג

  .�1/4/2011המשבוע ימי� תו=   .ד

  פתרו�  

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

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו� מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ל 2לפי תקנה   הסבר הפתרו�
  ):מעסיקי�

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

תו= שבוע ימי� מיו� שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ביו� שקיבל את משכורתו   )1(
  " ;הכל לפי המועד המוקד� יותר, לראשונה ממעבידו

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

 חוה �8/2011בָהֵחל . � 13,850היה  7/2011חודש ) כולל(עד  שכרה. 11 ב:ילד + נשואה  חוה  .13שאלה מספר 
שכרה הרגיל עומד על  �8/2011ָהֵחל ב, כלומר. לשכרה�  2,520מקבלת תוספת קבועה של 

16,370  �  .בחודש

כמה מס הכנסה יש לגבות , )1/1/2011(מתחילת השנה  על בסיס מצטברא� המס מחושב 
  ? 8/2011� ב חוהמשכרה של 

�   2,160  .א   

�   1,499  .ב 

�   2,052  .ג 

�   1,999  .ד 

  
  פתרו�  

  .121 ,66 ,א39 ,א36, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   � רלוונטיי�סעיפי

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

  :2011בשנת  חוה זיכויי� לה� זכאית  הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  שהיא

  ז"נ  001.  )אחד לדי( ילדי�

� 75783.=  209× ז "נ   75.3  כ נקודות זיכוי"סה   

  

  13,850 × 7 + 16,370=   113,320  :החודשי� כולל התוספת �8שכר מצטבר ב

  113,320/  8=   14,165  :החודשי� �8השכר החודשי הממוצע ב

  :המוטל על השכר החודשי הממוצע" ברוטו"מס 

2,282.40  �= 30%  × )14,070  � 14,165  (+ 23%  ×5,410 + 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  :מס בניכוי זיכויי� אישיי� שיש לשל� על השכר החודשי הממוצע

1,498.65  � ) =0  ;783.75 � 2,282.40  (max  

  

  : 7/2011עד  1/2011י� חודשכל אחד מהשהוטל על השכר ששול� ב" ברוטו"מס 

2,203.30  �= 23%  × )8,660  � 13,850 + ( 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  : 7/2011עד  1/2011בכל אחד מהחודשי� מס בניכוי זיכויי� אישיי� ששול� 

1,419.55  � ) =0  ;783.75 � 2,203.30  (max  

  1,498.65×  8 � 1,419.55×  7=  ; 2,052.35   :מס מצטבר לתשלו� פחות מס מצטבר ששול�  

  ; 052,2  :  �2011/8ב חוה המס שיגבה משכרה של

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

ְיֵמי וכל  לגרמניה הנסיעה. יממות 11 למש=, מעבידהי "ע, לגרמניה חוהִנ9ְְלָחה  2011בשנת   .14לה מספר שא
  . המעביד של הכנסתור �ֶהְכֵרִחRִי� ְלִייS היו בהַהQְִהRָה 

עסקי� ' מחיר כרטיס במח(  $  2,300 �כרטיס טיסה במחלקה ראשונה   : הוצאות הנסיעה
  ).$ 1,600 �באותה טיסה 

  ).לכל לינה$  320($   3,520 �לינות במלו:  11  

  .ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות וזההִנְדָר9ִי� למעבידה  המסמכי� ואתהגישה את החשבו:  חוה

למע� הסר [ ? ל"הנסיעה לחו בשל, לצור2 חישוב מס חוהמהו הסכו� שיש ִלְזק83 לשכרה של 
 ] אינו מותר בניכוי ַעל ִ-י התקנותהכוונה היא לסכו� ש, ספק

  $  1,145  .א  
 $  745  .ב

 $  1,760  .ג

 $  1,514  .ד

 פתרו�  

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

   :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

הסכו� שיותר בשל , )וי הוצאות מסויימותניכ(תקנות מס הכנסה ל) 2)(א)(2(2ְלִפי תקנה   
ממחיר כרטיס במחלקת עסקי�  100% �חלקה ראשונה במטיסה כרטיס הוצאות לרכישת 

$ 1,600 �לניכוי 6ְַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה הסכו� שיותר , לפיכ=. באותה טיסה
  ).כמחירו של כרטיס במחלקת עסקי� באותה טיסה(

  )עלות  $ 300,2 � $  600,1=  (    $ 700 :שאינ� מותרות בניכויהוצאות לרכישת כרטיס טיסה 
  

  : הוצאות לינה

נמצאת ברשימת המדינות בה� נית� להגדיל את סכו� הוצאות הלינה וההוצאות  גרמניה  
  .25%�האחרות ב

הסכו� שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) ב)(2(2ְלִפי תקנה   
  �עה אשר כללה לא יותר מתשעי� לינות הוצאות לינה  בנסי

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

במדינה בה נית: להגדיל את סכו� הוצאות , )מהלינה השמינית ואיל=(ר שאר הלינות �ֲעב
  �  �25%הלינה וההוצאות האחרות ב

  ;נה המוכרותכל הוצאות הלי �דולר  108×125% עדְלַג6ֵי לינה שעלותה   )1(  

, מהוצאות הלינה המוכרות 75% �דולר  108×�125%ְלַג6ֵי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ;דולר ללינה 108×�125%א= לא פחות מ

במדינה בה נית: להגדיל את סכו� הוצאות הלינה וההוצאות , "הוצאות לינה מוכרות"
דולר  246×125% או, 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא� לתקנה  � �25%האחרות ב

  .הנמו= ביניה�, ללינה

  . 11= כ לינות "סה$,  320ר כל לינה �הוציאה ֲעב חוה  

  ):כל הוצאות הלינה המוכרות(שבע הלינות הראשונות   

  min)  התקרה$  246×  %125;  ההוצאה בפועל$  320( ×  לינות 7= $  2,152.50  

 לכל לינה 108$×�125%והה משעלות: גב, )מהלינה השמינית ואיל=(הלינות  4 שאר  
  ): דולר ללינה 108×�125%א= לא פחות מ, מהוצאות הלינה המוכרות 75%(

  min ; %125×108$  [max)  התקרה$ 246×%125; ההוצאה $ 320( ×  %75[ ×  4= $ 922.50

  $ 2,152.50+ $  922.50=  $   3,075:  הלינות 11כ הסכו� שיותר לניכוי 6ְַעד "סה  

  )$  3,520 �$  3,075( =     $ 445:  שאינ� מותרות בניכוי הוצאות לינה

 ) $ 700+ $  445=  (     $ 1,145:  לצור2 חישוב מס חוההסכו� שיש ִלְזק83 למשכורתה של 

  .אתשובה   



15 

 

 2011שנת המס 

 

 

  :הבאי� �רכיביההורכב מ, 24רווקה בת , חוהשל  1/2011שכר   .15שאלה מספר 

�     18,238  בUָ �ְמ9שכר .  1 

�  2,580  רכב צמודשווי .  2  
�  148  שווי מתנות.  3  

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

�    14,490  .א   

�   17,218  .ב 

�   14,973  .ג 

�    13,915  .ד  

  פתרו�  

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

  )ניכוי ממשכורת ומ1ְַכר ֲעב+ָדה ותשלו� מס מעסיקי�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  50.0  אשה. ז.נ

� 209×   2.75  כ נקודות זיכוי"סה  =574.75 �  

  משולב שכר 18,238 + שווי רכב 2,580 + מתנהי שוו 148 =�  20,966  :חוה של" למס ט+�6ְר"שכר 

  :חישוב המס

4,322.70 � = 30%  × )14,070  � 20,966  (+ 23%  ×5,410 + 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  

    :)סכו� מעוגל( המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

3,748  �  המס שחושב  4,322.70 �  נקודות הזיכוי  574.75= 

  :)סכו� מעוגל( לתשלו� לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  ת שוויושכר ללא זקיפ  238,18 �המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 3,748=  ; 490,14

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

  .16שאלה מספר 

  

 המעביד לו של�מ, הרגיל שכרו על נוס(. )ברוטו( � 12,663 � 26 :ברווק , זיו של הרגיל שכרו
  .חודש בכל נטו�  5,380 של בס= מיוחדת תוספת

התעלמו מדמי ביטוח ( ?")שכר ברוטו למס(" 1/2011�לצור2 חישוב מס ב זיו של ומהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

�   21,740  .א   

�   20,208  .ב  
�   20,349  .ג 

�   19,485  .ד  

  פתרו�    

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

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

� 663,12   זיו רגיל שלה השכר  הסבר הפתרו�  

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

�  209×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה =470.25 �  

 1,009.60בחודש הוא �  8,660ת מצטברת של משכור 6ְִגי:המס המצטבר , לפי טבלאות המס
�  .תהמיוחד התוספתנית: להתעל� מנקודות הזיכוי בגילו� , כלומר. 

  .23%במדרגת מס שולי  זיו נמצא 12,663בשכר 

   12,663+  5,380) /  1 � 23%= (  19,650.01<  23%מדרגת המס " גבול" 14,070

  .בגילו� אנו חורגי� ממדרגת המס הנוכחית �מסקנה 

� 407,1בס= " ברוטו"נותר , %23במדרגת מס  = ) 070,14 �  663,12 (  

1,407  �� 323.61  � 23%ומס בשיעור , � 1,083.39 � " נטו" �77% מתפצלי� ל.  

�  4,296.61:  יתרה שנותרה לגילו� =5,380 � 1,083.39   

  .30% �מדרגת המס לגילו� היתרה 

� 6,138.01  :   גילו� היתרה    ) =4,296.61) /  1 �  %30  

�  7,545.01  :כשהוא מגול��  5,380הסכו�      =1,407+  6,138.01  

   663,12+  545.01,7=  208.01,20>  %30מדרגת המס " גבול" 240,21

     ; 208,20  :   )מעוגל(  �2011/1  לצור= חישוב מס ב זיו של ושכר

  .בתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

  .17שאלה מספר 

  

�ב שפוטרה עד, מלאה במשרה, שני� 12 היחיד מעבידה אצל עבדה ,כורתבמש עובדת, חוה
  :ְלַהUָ: מפורט �3/2011משכורתה ב תלוש. 31/3/2011

�     6,040  רגילה חודשית משכורת.  1  
�  1,340  גלובליות נוספות שעות.  2  
�   1,680  )קבלות לפי( ל"אש הוצאות כיסוי.  3  
�   3,590  צמוד רכבשווי .  4  

 קשהיוב השומהלפקיד Lְָנָתה  חוה .� 142,440 �  ממעבידה קיבלה חוהש הפרישה מענק ס=
  .ְגָדל�ה והפטור Qְָרה�א בקשתה. ת+ ְלַהֲעִניק�6ְ9ֶַסְמכ פטור הגדלת

  ? לפקודה) א7(9' לפי ס ,לאחר הגדלת הפטור ,פרישה זהמס של מענק ב החייבהחלק  'ַמה

�   9,600  .א   

�   0  .ב 

�   2,640  .ג  
�   33,720  .ד 

  
  פתרו�    

�  ).א7(9סעי(  �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :לפקודה) א)(א7(9' לפי ס  הסבר הפתרו�

עד סכו� השווה למשכורת של חודש לכל שנת  � מענק הו: שנתקבל עקב פרישה   )1(  "
רשאי , עלה סכו� המענק על השיעור האמור; לפי המשכורת האחרונה, עבודה

בגובה , בהתחשב בתקופת השירות, כולו או מקצתו, המנהל לפטור את העוד(
  ;בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה, השכר

לכל שנת �  11,650בשו� מקרה לא יעלה הסכו� הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  ;עבודה בחלק משנה9ֶ6ְל עבודה וחלק יחסי מסכו� זה 

הכנסת  � פירושה, מענק פרישה לעניי: חישוב הפטור על" משכורת" � לפי הנחיות מס הכנסה 
 .עבודה למעט תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד

עשר החודשי� שקדמו �Wמשכורת חודשW אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שני�
כמשמעותו בתקנות פיצויי ( להיות גבוה מWשכר עבודהW סכו� המשכורת יכול. לפיטורי�

  .שחייבי� לשל� עבורו פיצויי�) �טוריפי

�  7,380  : לפי משכורת אחרונה, של חודשמשכורת  =6,040+  1,340  

  :הגדלת הפטור שבסמכות המנהל ללא, חוה שלר �Lָטַמֲעָנק 

88,560  �  min  [ min)  תקרה 11,650; 7,380( ×  עבודה נותש 12;  מענק בפועל 142,440= [ 
  

) �26/7/2010בתוק( מ(מופעלת אוטומטית , בכפו8 לבקשת האד� שפרש, לפי הנחיות מס הכנסה
ממשכורת של חודש ולא יותר  �150%עד ל) א7(9סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעי( 

  .מתקרת הפטור הנקובה בסעי(
  

  :הגדלת הפטור שבסמכות המנהל כולל, חוהשל ר �Lָטַמֲעָנק 

132,840  �   min  [min)  תקרה 11,650; 7,380×  %150( ×  עבודה.ש 12;  מענק בפועל 142,440= [ 
  

  מענק  142,440 �פטור 840,132=  ; 600,9  :לאחר הגדלת הפטור, החלק החייב במס של המענק

  .אתשובה   
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 צוייפי של במס ביהחי החלק את .�5/1/2011 ב שפוטר עד שני� 12 היחיד מעבידו אצל עבד זיו  .18שאלה מספר 
, ְמַר6ִי מס שנותְלִמְסLַר ִלְפר+ס ָקִדיָמה  זיו מבקש, פיטוריו6ְמ+ֵעד , ממעבידו שקיבל הפיטורי�
  .עבודתו בתקופת6ְִהְתַחQֵב 

�הְ-ִריָסה לכל  סכו� יהיה מה, ; 76,824 הוא הפיטורי� פיצויי של במס יביהח החלק א
  ?מס חישוב לצור2, ַהְ-ִריָסהִמ0ְנ3ת  שנה

�   19,206  .א   

�   25,608  .ב  
�   12,804  .ג 

�   38,412  .ד  

  פתרו�  

�  ).ג(8' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .לפקודה) ג(8' לפי ס, את החלק החייב במס של המענקְמַב9Jֵ ִלְפר+ס ָקִדיָמה  זיו  הסבר הפתרו�

תינת: , קכל ארבע שנות עבודה שבשלה: שול� המענעל , לפי הכללי� שקבעה רשות המיסי�
  .ר לתקופה העולה על שש שנות מס�ולא תאושר פריסה ָ/4מ, שנת פריסה אחת

  12    :שנות עבודה שבשלה: שול� המענק

  min)  עבודה נותש 12/  4;   מקסימו� 6= (  שנות מס  3    :שנות הפריסה

  824,76/  3=    ; 608,25    :סכו� הLְִריָסה לכל שנה משנות הLְִריָסה

  .בתשובה   
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  :הורכב מרכיבי השכר הבאי� זיו של 1/2011שכר   .19שאלה מספר 

�     29,600  יסוד שכר.  1 

�  4,180  נוספות שעות.  2 

תגמולי  ַמְרִ/יבַעל ֶח69ְ+: (בחודש �  1,776עבורו לקופת גמל לקיצבה ַמְפִרי9  זיו ו שלמעביד
, מפקיד ג� הוא את חלקו זיו ,למע: הסר ספק[בחודש �  780ה בד: כושר עבודואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי:

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה  בגי� 1/2011בתלוש  זיומהו השווי שיש ִלְזק83 ל
  ?)סכו� מעוגל(ולביטוח אובד� כושר עבודה 

�   23  .א   

�   0  .ב 

�   64  .ג 

�   336  .ד  

  פתרו�  

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

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

  :2011בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח � ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניי  הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה 6ְִגי: ההפרשה ל .1

�  33,780:  )שווי שימוש ברכבאינה כוללת ( זיו של הכנסת עבודה =29,600 + 4,180  

1,776  �> 2,492.10 �  min )רכבב וי שימושהכנסת עבודה למעט שו 7.5% × ) 33,228 ; 33,780 = 

 max)  0;  1,776 �  2,492.10= ( ֵאי: : שווי קיצבה

  :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודהחישוב הזקיפה 6ְִגי� הפרש .2

  :תקרה ראשונה

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

5.26%  =33,780  /1,776  

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

%2.24  ) =0  ;%5.26 � %7.5  (max  

  :ונבחר את הקט: ִמ6ֵי: השניי� �3.5%נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%2.24  ) =%2.24 ;%3.5  (min  

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

� 756.67  :1תקרה    =%2.24×  33,780  

   : תקרה שניה 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.השיעור ַהIְַר6ִי אותו מותר ְלַהְפִרי9 לא

� 1,162.98  :2תקרה   =33,780;  228,33( ×  %3.5  (min  

   : תקרה שלישית

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

716.10  � =1,776 � %7.5  × )228,33  ;33,780  (min 

� 716.10  :3תקרה   ) =716.10;  0  (max   

  :היא הקטנה ִמ6ֵי: שלוש התקרות שחישבנו. ע.כ.תקרת ההוצאה האפשרית לא

  min)  756.67;  1,162.98;  716.10= (  716.10  .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  :שיש ִלְזק+(. ע.כ.ל שווי אונקב, מההפרשה 6ְפ+ַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max)  780 � תקרת ההוצאה 716.10;  0= ( �  63.90=  )סכו� מעוגל( 64           .:ע.כ.שווי א

  .גתשובה   
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 משכורת לה שולמה 1/2011 בתלוש. 1/2011ו� חודש בת מעבודתה Xְָרה�L ,29רווקה בת , חוה  .20שאלה מספר 
� 19,130 � החודש.  

  :חושבו הסכומי� הבאי�, 1/2011תשלו� שכר  מ+ֵעדשמולא 6ְ  �161 בטופס ה

�  104,850 �  לפקודה) א7(9 'ס לפי ממס פטור פרישה מענק. 1  

�  67,320 �  הכנסה במס חייב פרישה מענק. 2  

  ?חוהכמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של , לפי התקנותא� חישוב המס נעשה 

�   27,699  .א   

�   21,456  .ב 

�   22,287  .ג 

�    22,216  .ד  

  פתרו�  

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

  .לא נלקח בחשבו: בחישוב המס) � 104,850( דהלפקו) א7(9' ר ממס ְלִפי ס�Lָטהַ Lְִרי9ָה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

עביד המשל� מ" � ...)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ל) 1)(א(7ְלִפי תקנה 
נכה בעת י, לפקודה) א7(9מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ+ פטור ממס ְלִפי סעי( , לעובד למעט עובד יומי

ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה , היה משכורת בלתי קבועה �מס ְ/ִאיU, התשלו� מהחלק שאינו פטור
  ..."לעובד

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

מעביד המשל� " � ...) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי� ל) א(4ְלִפי תקנה 
; �12מס בסכו� השווה להפרש המס המוכפל ב, בעת התשלו�, ינכה ממנה, ועהלעובד משכורת בלתי קב

ההפרש בי: המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת  � " הפרש המס", ְלִעְנַי: ֶזה
עשר � בתוספת החלק השני�, לבי: המס שיש לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, הבלתי קבועה

  ..."המהמשכורת הבלתי קבוע

  :החישוב

  תושב ישראל 2+  נסיעות 0.25 + אשה 0.50 = 2.75    :נקודות זיכוי

� 75.574  �סכו� נקודות הזיכוי     =75.2×  209  

�  5,610  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני� עשר מ =67,320/  12  

�  24,740  :    מהמשכורת הבלתי קבועה �12החלק ה+ משכורת החודש = 19,130+  5,610 

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

5,559.90 � = 33%× )21,240  � 24,740  + (30%×7,170  +23%×5,410  +14%×3,590  +10%×5,070  

  max)  0;  90.559,5 � 75.574= (  ;  15.985,4  : מס בניכוי זיכויי� אישיי�

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

3,771.90 � = 30%  × )14,070  � 19,130  (+ 23%  ×5,410 + 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  max)  0;  90.771,3 � 75.574= (  ;  15.197,3  : מס בניכוי זיכויי� אישיי�

�  1,788.00  :הפרש המס =4,985.15 �  3,197.15  

המשכורת הבלתי ("אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , �12הפרש המס מוכפל ב
  788,1×  12=  ; 456,21  "):קבועה

  .בתשובה   
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  .21שאלה מספר 

  

  :הבאי� השכר ֵמְרִכיֵבי ְרַ/ב�ה, ָסְ= �ַהI ְמַנֵהל, זיושל  1/2011שכר 

�     13,980  שכר יסוד.  1  
�   852  שעות נוספות.  2  
�   880  תוספת ותק.  3  
�   76  ל"כיסוי הוצאות אש.  4 

, למע: הסר ספק [לקר: השתלמות �  1,178.40 זיור �המעביד ֲעב ִהְפִרי9, � 15,712 שכר בס= בגי:
  ].לאותה קופה  כדי: וִהְפִרי9 את חלק זיו

  ?)"שכר ברוטו למס(" 1/2011�לצור2 חישוב מס ב זיושל  ומהו שכר

�   15,788.00  .א   

�   15,917.90  .ב 

�   15,846.20  .ג 

�    15,851.90  .ד  

  פתרו�  

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

   �לפקודה ) ה(3' לפי ס  הסבר הפתרו�

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

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

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

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

שכר , למעט תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו � ַהְכָנַסת ֲעב+ָדה  �" משכורת קובעת"
א= לא יותר מכפל הסכו�  �מאמ; מיוחד או אירוע מסויי�  שעות נוספות ותשלומי� 9ֶ6ְל

המהווה תקרה ְלִעְנַי: תשלו� תוספת היוקר ְ/ִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכ� 6ֵי: לשכת 
  " ;התיאו� של הארגוני� הכלכליי� ְלֵבי: ההסתדרות הכללית של העובדי� באר; ישראל

. ל ושכר שעות נוספות"כיסוי הוצאות אשאי: לכלול  זיול של "במשכורתו הקובעת לקה, לפיכ=
� 15,712ל על "לא תעלה המשכורת הקובעת לקה, כמו כ:.  

  :זיושל  לקר: השתלמות "משכורת קובעת"

14,860  � min]  ל"תקרת משכורת לקה 15,712; )  יסודשכר  13,980+  ותק פתתוס 880 = [ (

  משכורת קובעת 14,860×  7.5%= �  1,114.50   :זיושל  מהמשכורת הקובעת 7.5%

  1,178.40 � 1,114.50=  63.90  :  לגבולות שבחוק ֵמַעלל "הסכומי� ששיל� המעביד לקה

   788,15+ ל "שווי קה 9063.=  ; 90851,15.  :  20111/�לצור= חישוב מס ב זיושל  ושכר

  .דתשובה   
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 משכרו 12% פנסיה לקר: +ר�ַמְפִרי9 ֲעב היחיד מעבידו. � 11,000 �  �01/2011ב זיושל  שכרו  .22שאלה מספר 
 הסר למע:. [משכרו %5.5 של שיעור קר: באותה העובדֵלי �ְלַמְרִ/יב 0ְַגמ משל� זיו. חודש בכל
  ].גמל לקופות זיו של היחידה הפרשתו זו, ספק

ְלַמְרִ&יב  ותשלומי בשל, 01/2011בתלוש  זיוקבל שי) לפקודה' א45' ס לפי(וי ממס מהו הזיכ
  ?בקר� הפנסיה העובדֵלי '5ְַגמ

�   211.75  .א   

�   143.85  .ב 

�   200.90  .ג 

�   157.85  .ד  

  פתרו�  

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

�  605  � ) קר: הפנסיה(הפרשת העובד לקופת גמל לקיצבה   הסבר הפתרו�   =11,000×  5.5%  

    �  �01/2011ב זיוהכנסתו המזכה של 

200,8  � min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 200,8; הכנסה בפועל 000,11{ = 

�  574  � מגבלת עמית שכיר    = }200,8×  %7 =  574( ;  605 (  {min  

  574×  %35=    ; 90.200  הזיכוי

  .גתשובה   
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 סכו� את בעצמו ְלַחQֵבְנָי: �ְמע המעביד. פרישה ענקמ מעבידה לה ְמUֵ9ַ�, חוה של הָ ירֶ �טיLִ ִע�   .23שאלה מספר 
ַלְמר+ת 9Jָ6ַ+ָתיו  ,אבל. יביהח המענקIָ6ַק+ר ֵמֵחֶלק  י�ַהKִי/ סכו� ואתר �ַהLְִרי9ָה ַהLָט ַמֲעַנק

  .ָלה 6+�ְצָהָרה ַהְ/ל� ַעל ַההַ +6ְִמל+א+ ְוַלְח0א 161 טופסְמָסֶרֶבת ְלַמUֵא  חוה ,ַהח+ְזר+ת ְוִנ9ְנ+ת

  :י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי�/בחר

 השומה פקיד אל חוה את לשלוח או 35% בשיעור מס מהמענק לנכות יביח המעביד  .א  
 .מס תיאו� לעריכת

 לעריכת השומה פקיד אל חוה את לשלוח או ְמַר6ִי מס מהמענק לנכות ביחי המעביד  .ב
  .מס תיאו�

 לשלוח או קבועה בלתי ממשכורת מנכה שהוא כפי מס מהמענק לנכות ביחי המעביד  .ג
 .מס תיאו� לעריכת השומה פקיד אל חוה את

 השומה פקיד אל חוה את לשלוח או 40% בשיעור מס מהמענק לנכות ביחי המעביד  .ד
  .מס תיאו� לעריכת

  פתרו�  

ק הפטור ואת סכו� הניכוי בעצמו את סכו� המעניחשב המעביד , לפי הנחיות מס הכנסה  הסבר הפתרו�
  :ג� למשלמי� אחרי� כאשר בהתא� יורהו, במקור מחלק המענק החייב

, במענק עקב פטירה( כולל חתימה על הצהרה �א במלואו 161העובד מילא את טופס   .א
  ).ב161ימלאו השאירי� טופס 

בודתו בתקופת ע, העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידי� אחרי�   .ב
  .אצל המעביד

  :התקיימו אחד או יותר מהתנאי� הבאי�   .ג

אינו עולה , מכל המשלמי�, סכו� כל המענקי� שיקבל העובד, פי חישובי המעביד�על   .1
  .על תקרת הפטור בפקודה

  .או על ידי משל� אחד נוס( מלבדו/המענק משול� על ידי המעביד ו   .2

אחד נוס( מלבד המעביד וכל יתר המשלמי� ידי משל� �סכו� מענק פטור משול� על   .3
  .פי הפקודה�על מנכי� מס בשיעור המירבי

ידי משל� אחד נוס( מלבד המעביד וכל יתר המשלמי� �סכו� מענק פטור משול� על   .4
והעובד בחר ברצ( קיצבה על מלוא , )כולל קרנות פנסיה( ה� קופות לקיצבה

  .הסכומי� הצבורי� לרשותו בקופות אלו

א3 ִל9ְל3ַח ֶאת ָהע3ֵבד ֶאל  ח3ָבה ְלַנ&3ת ֵמַהָ/ֲעָנק ַמס ְמַר6ִי, לMַה5ְָנִאי� ַהLַ  'ִהְתַק4ְימ ִא� לֹא
Nָמה ַלֲעִריַכת 5ֵיא'ְ-ִקיד ַה'�  .ַמס 

  .בתשובה   
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, 2011המס  שנת בכל מעבידה אצל עבדה אוה". ַזַ&אי O'ח 9ַ35ב"היא , 32בת  זרה עובדת, אוה  .24שאלה מספר 
  .השנהא+ָתN בכל ְו9ֲָהָתה בישראל 

  ?2011ה בשנת וכמה נקודות זיכוי יובאו בחשבו� בחישוב המס על הכנסתה של א

 ז"נ  2.00  .א  

  ז"נ  2.25  .ב
 ז"נ  0  .ג

  ז"נ  2.75  .ד

  פתרו�  

�  .א36' ס �מס הכנסה פקודת . )נקודות זיכוי לתושב חו; זכאי(ְ/ָלֵלי מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

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

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

  :בכללי� אלה   .1"

  ;א לפקודה3כהגדרתו בסעי(  �" אזור"  

  :כל אלהיחיד תושב חו; שהתקיימו בו  �" תושב חו; זכאי"  

  ;שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות ַעל Lִי די:)   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"
  .�1979ט"התשל

, לפקודה) 2(או ) 1(2לפי סעי8 , בחישוב המס על הכנסה של תושב חוO זכאי  ) א(  . 2  
  .נקודות זיכוי 2.25יובאו בחשבו� 

יובא בחשבו: בחישוב , שהה תושב חו; זכאי בישראל או באזור בחלק משנת המס  ) ב(  
ר בסעי( קט: �החלק השני� עשר מסכו� נקודות הזיכוי ָ/4מ, המס על הכנסתו

  ."א מוכפל במספר החודשי� שבה� שהה באר; בשנת המסכשהו, )א(

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

  ".א לפקודה36לפי סעי( , זיכוי

   ."נקודת זיכוי 21/ תובא בחשבו: אשהחישוב המס של ב" � א לפקודה 36לפי סעי( 

  ) 2.25+  0.5 =.    ( ז"נ 2.75יובאו בחשבו:  2011בחישוב המס על הכנסתה של אוה בשנת , לפיכ=

  .דתשובה   
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 אתָמה ְלע+ְבֶדיָה Uְ י9ִ ) 'ה יו�( �9/6/2011ב. חודש בכל �9 בע+ְבֶדיָה  משכורות את משלמת חוה  .25שאלה מספר 
  .5/2011 חודש משכורת

 לקופות ְלַהֲעִביר חוהַעל , )גמל קופות ולניהול לאשור כללי�( הכנסה מס תקנות פי על, מתי
י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(? ע3ְבֶדיָה  של 5/2011 משכורת בעד התשלומי� את הגמל

�  )מבי� המשפטי� הבאי

 .�15/6/2011 לא יאוחר מה  .א  

 .�30/6/2011 ר מהלא יאוח  .ב

 .�9/6/2011 לא יאוחר מה  .ג

   .�17/6/2011 לא יאוחר מה  .ד

  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(19כומי� כמפורט בתקנה קופת גמל תקבל מהמעבידי� רק ס  "   
  ):מועד התשלו� –להל: ( מהמועד המוקד� מבי� אלהבמזומני� בלבד ולא יאוחר 

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

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

  .אתשובה   
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  בודהדיני ע
  
  
  

 

הציע המעביד  �1/5/2011ב .�9/8/2010של שנה החל בלתקופה עבודה על פי חוזה  עסקומ זיו  .26שאלה מספר 
הגיעה  �8/8/2011ב. החוזה את ְלַח9Cֵ ֵסיַרב זיו. לחדש את חוזה העבודה לשנה נוספת זיול

  .ְלס+ָפN ת החוזהתקופ

�י /בחר(? כאילו פוטר ,פיצויי פיטורי�לעני� חוק  ,זיו רואי� את, לעיל Lְ6ִַסי36ת שתוארו, הא
�  )את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי

 .פוטר �ְ/ִאיU, לעני: חוק פיצויי פיטורי�, זיורואי� את , Kְ6ִַסי6+ת שתוארו לעיל. כ:  .א  

 .ִהְתַ-Pֵר �ְ/ִאיU, צויי פיטורי�לעני: חוק פי, זיורואי� את , Kְ6ִַסי6+ת שתוארו לעיל. לא  .ב

 .אחת ברציפות אצל מעבידו עבד שנה זיו9ֶ  ֵמDַחר, כ:  .ג
  .אצל מעבידו שתי עונות ברציפותעבד לא  זיו9ֶ  ֵמDַחר, לא  .ד

  פתרו�  

�  .9' ס �חוק פיצויי פיטורי�   סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק פיצויי פיטורי� 9ְלִפי סעי(   הסבר הפתרו�

רואי� אותו לעני: , עבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצההיה עובד מו  )א(
Uהציע לו המעביד לחדש את החוזה, פוטר �חוק זה ְ/ִאי �סירב העובד לחדש ; זולת א
 .התפטר �לעני: חוק זה ְ/ִאיU, רואי� אותו �את החוזה 

עובד לפחות צרי= שתימסר ל) א(הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעי( קט:   )ב(
 .שלושה חדשי� לפני תו� תקופת החוזה

. יותר משלושה חודשי� לפני תו� תקופת החוזה זיוהצעת המעביד לחדש את החוזה נמסרה ל
  .התפטר �ְ/ִאיU, לעני: חוק פיצויי פיטורי�, זיורואי� את , בהגיע תקופת החוזה לקצה, לכ:

  .תשובה ב  
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  :הבאי� התשלומי�מורכב מ, ילדי� 2+גרושה , חוהשל  10/2011שכר   .27שאלה מספר 

�     3,224  רגילשכר .  1 

�  485  דמי חגי�.  2  
�  927  שעות נוספות . 3  

  . זה עבודה שכר חשבו: על � 484בס=  מקדמה  הקיבל חוה, לפני המועד לתשלו� השכרשבוע 

 �הסכו� , לפי חוק הגנת השכר, מהו, ְכָתבת 6ִ 'ִהְתַח4ְבעל פי ;  5,024 הלמעביד חייבת חוהא
  ?זהלכיסוי חוב  ,10/2011שכר מְלַנ&3ת ַהְ/ַר6ִי שנית� 

�   1,256  .א   

�   1,159  .ב 

�  1,038  .ג 

�   927  .ד 
  

  פתרו�  

�  25 'ס, 1 'ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

פריו: עבודה ושעות , לרבות תשלומי� בעד חגי� �  "שכר עבודה" �לחוק הגנת השכר  1' לפי ס  הסבר הפתרו�
  .נוספות ותשלומי� אחרי� המגיעי� לעובד עקב עבודתו ובמש= עבודתו

� 4,636 � 201110/� ב חוהשל " שכר עבודה"                                          = )3,224+  485+  927 (  
  

  �לחוק  25ְלִפי סעי( 

  :אלא סכומי� אלהא ינוכו משכר עבודה ל  ) א(  "

    ...  

בתנאי שלא ינוכה על חשבו: חוב , ת 6ְִכָתב מהעובד למעביד�חוב על פי ִהְתַחRְב  ) 6(
  ;כאמור יותר מרבע שכר העבודה

א� ֵאי: המקדמות עולות על שכר עבודה בעד , מקדמות על חשבו: שכר עבודה   )7(
חלות על  �עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשי� ; שלושה חדשי�

  "  ).6(היתרה הוראות פסקה 

לפני המועד לתשלו� השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה  שבוע ה חוההמקדמה שקיבל
  .חלות עליה) 7)(א(25יתרה שהוראות פסקה  ַקֶייֶמתלא , לפיכ=, חדשי�

  ) שכר העבודה 636,4×  %25( =         ; �159,1לא ינוכה על חשבו: החוב יותר מ, לפיכ=

, לפיכ=. הוא שכרה האחרו: של חוה 10/2011לא נכתב בשאלה כי שכר   : הרחבת הסבר הפתרו: [    
על א( האמור בסעי( " לפיה, לחוק הגנת השכר) ב(25ההוראה שבסעי( 

רשאי המעביד לנכות משכרו , חדל עובד לעבוד אצל המעביד, )א(קט: 
 "מקדמות לרבות, האחרו: של עובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו

  ] .לא רלוונטית למקרה זה

  .תשובה ב
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 היה עבודתה שכר. עבודה שנות 3 לאחר, �3/2011ב מעבודתהXְָרה �L, בחנותמ+ֶכֶרת , חוה  .28שאלה מספר 
 בכל, ספק הסר למע:[ ).החנות שלַהְמִכיר+ת  ִמLְִדי+: 4% חודש בכל קיבלה חוה( ֵמַהLְִדי+: 6ְֵחֶלק
  ].המינימו� משכר גבוה היה שכרה עבודתה חודשי

י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(? ְלִעְנַי� חישוב פיצויי פיטורי� חוהשל  החודשי השכרמהו 
� )מבי� המשפטי� הבאי

 .לפיטורי�9ֶָקַד�  ,ְמֵל4ה עבודה חודש בעד האחרו: החודשי השכר  .א  

 .לפיטורי� �מJָ9ְֶד דשי� והח 12 שלSָע �ַהIְמ השכר  .ב

 .לפיטורי�9ֶָקַד�  השנהֶרַבע  לפיSָע �ַהIְמ השכר  .ג

 �Jָ9ְֶדמדשי� והח �12שבַהְמֵל4ה 6ְי+ֵתר  העבודה של השנהֶרַבע  לפיSָע �ַהIְמ השכר  .ד
  .לפיטורי�

  פתרו�    

�  .9' תק �) י�חישוב הפיצויי� והתפטרות שרואי� אותה כפיטור(תקנות פיצויי פיטורי�   סעיפי� רלוונטיי

 �) חישוב הפיצויי� והתפטרות שרואי� אותה כפיטורי�(תקנות פיצויי פיטורי� ל 9ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
בחלק היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתל� בעד ביצוע עבודה מסויימת או "

ס לשכר יראו כשכרו האחרו: ביח, או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת מהפדיו:
  ".השכר הממוצע של שני� עשר החדשי� שקדמו לפיטורי�כאמור את 

  
 .בתשובה 
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� ב. עבודה שעותעל בסיס של  לו ִמUֵ0ַ9ְ�שכרו . �15/6/2009התחיל לעבוד אצל מעבידו ב זיו  .29שאלה מספר 
תקופת ההודעה המוקדמת על שיכנסו לתוק( 6ְת+� , הודיע לו המעביד על פיטוריו 16/6/2011
  .פי החוק

�על , חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות לפי, כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורי
  ?זיולָלֵתת המעביד 

 .ימי�   20  .א  

 .ימי�  24  .ב

  .ימי�  21  .ג

  .ימי�  30  .ד

  פתרו�  

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

  .12' ס �טורי� חוק פיצויי פי

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

   � בחוק זה 

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

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

  

משתל� על , עובד שעיקר גמול עבודתו �" ורתעובד במשכ" �לחוק פיצויי פיטורי�  12' סְלִפי 
  .עובד שאינו עובד במשכורת �" בשכר�עובד"; בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר

  

  ".בשכר�עובד"הוא  זיו ,ְלִפיָכְ= . עבודה שעותִמUֵ0ַ9ְ� על בסיס של  זיו שכרו של

  

  .התחיל זה עתה את שנת עבודתו השלישית זיו

  

   � ודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרותלחוק ה 4' ְלִפי ס

  :כמפורט להל:, עובד בשכר ַזַ/אי להודעה מוקדמת לפיטורי�  " 

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

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

בתוספת של יו� אחד בשל כל שני , ימי� 21של  �מהל2 שנת עבודתו השלישית ב  )3(
  ;חודשי עבודה בשנה האמורה

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

  

הודעה מוקדמת  זיולתת להמעביד על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות, לפיכ=
  .ימי� 21ל  פיטוריו של

  

  .גתשובה   
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מבקשת להיעדר מעבודתה  חוה. חופשת הלידה שלה 6ְת+�, �2/2/2011חזרה לעבודתה ב חוה  .30שאלה מספר 
  .6ְִתינ+ָקNעל מנת לטפל , שעה אחת ביו�, 2011בחודש מאי 

 �י את המשפט הנכו� ביותר מבי� /בחר(? תנוכה משכרהבלי ש, היעדרות זורשאית ל חוההא
� הבאי�המשפטי(  

 .במשרה מלאהא� חוה עובדת  ֲאָבל Dְ= ְוַרק, כ�  .א  

 .0ִינ+ָקNאת  ְמִניָקהא� חוה  ֲאָבל Dְ= ְוַרק, כ�  .ב

 .משכרה ה&ֶ 'תנא= היא , רשאית להיעדרות זו חוה. לא  .ג

  .2011 מאילא רשאית להיעדרות זו בחודש  חוה .לא  .ד
  פתרו�  

�  ).2)(ה(9, )1)(ה(9' ס �חוק עבודת נשי�   סעיפי� רלוונטיי

עד תו� ארבעה מתו� חופשת הלידה " עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, )3)(ג(7' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
�ההיעדרות ; בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה, שעה אחת ביו� � חדשי� מאותו יו

, �1951 א"תשי, פי חוק שעות עבודה ומנוחה� המותרת על פי פסקה זו היא בנוס( להפסקות על
  ".� מנכי� אותה משכר עבודהאיו

  .אתשובה   
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 יועצי6ְִפְנַקס ָמה �Qיִר לְ ִ/ְתַנאי . המס יועצי מועצת בחינות את בהצלחה עברה, �23ה בת, חוה  .31שאלה מספר 
 הלעבוד התקבלה חוה. חשבו: רואי או מס יועצי6ְִמ1ְַרד  ת�ִהְתַמח9ְַנת  לעשות חוה על, המס

  .זיו המס יוע; אצל מלאה משרה של 6ְֶהיJֵ(ְ/ִמְתַמָחה 

  :י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי�/בחר

 .לשכר זכאית לא חוה, ת�9ְ6ִַנת ַהִהְתַמח  .א  

 .המינימו� משכר �60% מִיְפַחת  שלא לשכר זכאית חוה, ת�9ְ6ִַנת ַהִהְתַמח  .ב

 .המינימו� משכר �83% מִיְפַחת  שלא שכרל זכאית חוה, ת�9ְ6ִַנת ַהִהְתַמח  .ג

  .המינימו� משכרִיְפַחת  שלא לשכר זכאית חוה, ת�9ְ6ִַנת ַהִהְתַמח  .ד

  פתרו�  

�  .12' ס, 2 'ס � שכר מינימו�חוק   סעיפי� רלוונטיי

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

  ".אינה ניתנת להתניה או לויתור, לפי חוק זה, זכותו של עובד" � לחוק  12' לפי ס

  .מנת ללמוד מקצוע�עבודה עלמבצעי� חוק שכר מינימו� לא מוציא מתחולתו אנשי� ה

ישנ� מקרי� בה� העובד . איסור הוויתור על שכר מינימו� תכליתו להג: על העובד מפני עצמו
ע "ע[  עד כי יסכי� לקבל עבודה בפחות משכר המינימו�, כה זקוק לעבודה או מצבו כה ירוד

  .] דהרי יצחק' נטוילי אשר  1054/01) ארצי(

זכאית לשכר שלא יפחת  חוה, בשנת התמחותה. חוהמו� חלות על הוראות חוק שכר מיני
  .שכר המינימו�מ

  .דתשובה   
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 העבודה שבוע. בירושלי�ְ/ַט6ָח 6ְִמְסָעָדה  �3/3/2011ב לעבוד התחיל, )שעתי( בשכר עובד, זיו .32שאלה מספר 
  ]. לא עובד בחגי ישראל, יהודי שהוא, זיו  . [)'ו�'א ימי�( ימי� 6 ב: הוא, עבודתו במקו�, זיו של

  � זיו של הנוכחות ח"דו מתו=, 4/2011 חודש, ֶד9 ַהQִֵני ַלֲעב+ָדת++6ַחִעי� �ריְר9ִיַמת ֵא  להל:

  עבד זיו  א יו�  17/4
  )כדי: אישור נמסר( מחלה פסח ערב ב יו�  18/4

  עבד לא זיו  פסח ג יו�  19/4

  עבד זיו   ד יו�  20/4

  המעביד אישור וללא ַהְצCָָקה ללאֶנֱעָדר  זיו  פסח של שביעי ערב יו� א  24/4

  עבד לא זיו  )2 חג � פסח( פסח של שביעי יו� ב  25/4

  עבד זיו   ג יו�  26/4

  ? 4/2011 בתלוש חגי� דמי לו לשל� המעביד על חג ימי כמה6ְַעד 

 .ימי חג 0  .א 

 .ימי חג 3  .ב

 .ימי חג 1  .ג

  .ימי חג 2  .ד

  פתרו� 

�  הסכ� מסגרת �צו הרחבה  סעיפי� רלוונטיי

  :הסכ� מסגרת � לצו הרחבה  7ְלִפי סעי(  הסבר הפתרו�

  דמי חגי�.  7  "   

במקו� העבודה שלא נעדר מהעבודה סמו= ליו� החג  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

  . עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלי� בשבת  

  . "עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלו� נפרד עבור ימי חג  .ב

, לפיכ=. )�3/3/2011 התחיל לעבוד ב(חודשי� במקו� עבודתו  3לא עבד עדיי:  זיו 2011באפריל 
  .בחודש זה זכאי לדמי חגי� לאהוא 

 .אתשובה  
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 ועל חוה על. �1/4/2008ב הפרטי מעבידה אצל לעבוד התחילה, מלאה במשרה עובדת, חוה .33שאלה מספר 
 4 הבראה דמי משל� המעביד. הבראה דמי תשלו�ַחU+ת ה+ָרא+ת ַצו ַהַהְרָחָבה 6ְִדַבר  מעבידה
 דמי המעביד משל� 9/2011 בתלוש. ודצמבר ספטמבר, יוני, מר; במשכורות, בשנהLְָעִמי� 
   .30/9/2011 ועד �1/7/2011ָפה שמ�6ְַעד ַה0ְק הבראה

�ַהַ/Rִיַע  ההבראה דמי סכו� מהו, ל"הנ ההרחבה צו לפי, ; 365 הוא הבראה יו� מחיר א
 ?9/2011 בתלוש חוהל

�   730.00  .א   
�  851.67  .ב  

�    547.50  .ג 

�   638.75  .ד 

 פתרו� 

� .ההסכ� הקיבוצי הכללי בדבר תשלו� דמי הבראה וצו ההרחבה סעיפי� רלוונטיי

  .30/9/2011ועד  �1/7/2011התקופה שמ 6ְַעדדמי הבראה ל תזכאי חוה 8/2011בתלוש  הסבר הפתרו�

מסתיימת ו �1/4/2011שהתחילה ב( חוה של רביעיתהעבודה החודשי� אלו מהווי� חלק משנת 
  ).�31/3/2012ב

  .ימי הבראה 7ֵי9 לשל� לעובד  רביעית9ֶ6ְל שנת העבודה ה

  
  :כדלהל:חודשי�  3בשל קצובת הבראה , 9/2011בתלוש , חוהֵי9 לשל� ל, לפיכ=

 0ֲַעִרי( 365×  ימי הבראה 7× חודשי� בשנת העבודה  3/  12=  ; 75.638

 .דתשובה  
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Sָד� ִע� "כָ/ר �ַהI ,15 ב: ילד של" יחיד הורה" הוא, מעביד אותו אצל שני� 3 זה העובד, זיו  .34שאלה מספר 
) ליווי וטיפול, השגחה( ִאי9ִיַע �ִסR מת:ור= לצ, ימי� מעבודתו 18 ֶנֱעָדר 1/2011בחודש  ."ת'ְג6ָל'מ

 +CְלַיְלIְג6ָל�ַה .Rִנְזָקק  עַ �ִס +CְלRַ9ֶיב ֵהיָעְדר�ְג6ָל�ל+ 9ֶ6ְל מRְֵיצ. ר�ת ָ/4מ�ת+ ְו9ִֶח�:Rַ היה שלא 
 מסר זיו. ילד ְלא+ת+ ִאי9ִי עַ �ִסR ַמ0ָ: לצור= היעדרות ימיִלְזִקיַפת  ת+�ְזכ את Kִ9ֶיSֵל אחר אד�

  .והתקנות קהחו פי על ַהKְִדָר9ִי� ִרי��ְוָהִאיQ ַהIְִסָמִכי� כל את למעבידו

 החופשה ימי חשבו� על או שלוָרה 'ַהTְב המחלה תקופת חשבו� על8 3ִלְזק זיו זכאי ימי� כמה
�  ?הרלוונטי החוק לפי, זו ת'ֵהיָעְדר בשל ,לו ַהַ/Rִיִעי

 .ימי�  18עד   .א  

 .ימי�  15עד   .ב

 .ימי�  8עד   .ג

  .ימי�  16עד   .ד

  פתרו�  

�  .ב1' ס �) מחלת ילדהיעדרות בשל (חוק דמי מחלה   סעיפי� רלוונטיי

  .)היעדרות בשל מחלת ילד(דמי מחלה תקנות 

  � )היעדרות בשל מחלת ילד(ב לחוק דמי מחלה 1' לפי ס  הסבר הפתרו�

ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו , שהוא הורה של אד� ע� מוגבלותעובד   )  א" (  
חשבו: תקופת המחלה בשנה של היעדרות על  ימי� 15עד זכאי לזקו( , מקו� עבודה

לצור= מת: , לפי בחירת העובד, הצבורה שלו או על חשבו: ימי החופשה המגיעי� לו
וא� התקיי� בו אחד ; לאד� ע� המוגבלות, סיוע אישי שמחייב היעדרות כאמור

ובלבד , של היעדרות כאמור ימי� נוספי� 15עד זכאי העובד לזקו( בשנה , מאלה
ותו לזקיפת ימי� נוספי� לצור2 מת� סיוע אישי שלא היה אד� אחר שניצל את זכ

  � לאותו אד� ע� מוגבלות

  .ולא נעדר מעבודתו מכוח זכאותו כאמור, ב: זוגו הוא עובד  )   1(

ב: זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו או שלא חדל מעיסוק במשלח ידו   )   2(
  .לצור= מת: סיוע אישי

  .הוא הורה יחיד  )   3(

  .� המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדיתהאד� ע  )   4(
  

ַזַ/אי , ְוַהJָ0ַנ+ת ַהח+ק Lִי ַעל ַהKְִדָר9ִי� ִרי��ְוָהִאיQ ַהIְִסָמִכי� ָ/ל ְלַמֲעִביד+ ֶאת ָמַסרלאחר ש
ָרה �Sְבַפת ַהIֲַחָלה הַ �ַעל ֶח69ְ+: 0ְק )זו היעדרותו ימי כל( ימי� 18עד ִלְזק+(  ,ָיִחיד ְ/ה+ֶרה, זיו

  .ְפ9ָה ַהIִַ\יִעי� ל+�U9ֶ+ א+ ַעל ֶח69ְ+: ְיֵמי ַהח

  .אתשובה   
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 המעביד השתתפות בדבר ההרחבה צו לפי לה �ְלמ�ְיש נסיעות דמי ,חוה של העבודה הסכ� לפי  .35שאלה מספר 
 לעבודתה ְנִסיע+ֶתיהָ  לצור= שתמשתמ, סבא�כפר תושבת, חוה. וממנה לעבודה נסיעה בהוצאות

 עד). עבודתה מקו� ואת מגוריה אזור את הכולל" (יֶמְרָחִב 9ָר+: " ח+ְד9ִי� ח+ְפ9ִי בכרטיס, תקוה�בפתח
� 159 עלֲעַמד �ְוהְמִחיר+ ַזל �ה �1/4/2011בָהֵחל . � 177 זה כרטיס שלְמִחיר+  היה 31/3/2011 .

 או לעבודה באוטובוסי� נסיעה מחיר .�ְזל�ה לא ,6ְא+ָתN ֵעת, בוסבאוטו6+ֶדֶדת  נסיעה כרטיסי
  .6ְפ+ַעל ימי� 16 עבדה חוה �4/2011ב . � 9.80ְונ+ָתר  היה, )אחד כוו:( ממנה

� ליו�;  24.40 הוא ל"הנ ההרחבה לצו 2 'ס לפיַהְ/ַר6ִי  הנסיעה הוצאות החזר שיעור א
  ? 4/2011 חודש בגי� חוהל לשל� המעביד שעל ימליהמינ הנסיעות דמי סכו� מהו, עבודה

�   159.00  .א   

�  313.60  .ב 

�   177.00  .ג 

�  156.80  .ד  

  פתרו�  

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

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

בו השתמש בתחבורה כדי  יו� עבודה 6ְפ3ַעלבהוצאות נסיעה לעבודה וממנה 6ְַעד כל , 2בסעי( 
  ".להגיע למקו� עבודתו

ליו� �  24.40הוא עד  01/01/2011שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו� , לצו ההרחבה 2' ְלִפי ס
  .עבודה

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

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

ימי עבודה  �16ל�  313.60כלומר , )9.80×2(ליו� �  19.60  �מחיר נסיעות בודדות באוטובוס 
  .בפועל

ואת מקו�  חוהשל  ֶריָה �ְמגהכולל את אזור  ,4/2011בחודש  ,"חופשי חודשי"מחיר כרטיס 
� 177 � עבודתה  .  

  24.40×  ימי עבודה בפועל 16= �  390.40 �על פי צו ההרחבה  ַהIְַר6ִיתשלו� לפי שיעור ההחזר 

  min)  תקרה 40.390;  נסיעות בודדות 60313.;  חופשי חודשי 159= (  ; 159    �הזולה  החלופה

 .; 159 � 6ְ/20114ִגי: חודש  חוהלסכו� דמי הנסיעות המינימלי שעל המעביד לשל� 

  .אתשובה   
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  .36שאלה מספר 

  

 לעבוד התחילה האחרו: בשבוע). 'ו�'א( ימי� 6 ב: הוא, עבודתה במקו�, חוה של עבודתה שבוע
  :זה בשבוע עבודתה שעות סיכו� להל:. בוקר לפנות 50:3 בשעה יו� בכל

�  כ"סה  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  יו

  51  10  8  6  7  9  11  שעות עבודה

� שעות בעד לה לשל� שיש השכר מהו, ; 24 הוא חוה של עבודה לשעת הרגיל השכר א
  ?ומנוחה עבודה שעות חוקה3ָרא3ת  לפי, זה בשבוע עבודתה

�   �1,302מ פחות לא  .א   

�   �1,272מ פחות לא  .ב 

�   �1,290מ פחות לא  .ג 

�   �1,284מ פחות לא  .ד  

  פתרו�  

�  ).2000(הסכ� מסגרת  �צו הרחבה .  18, 16, 2, 1' ס �חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפי� רלוונטיי

שעות  8יו� עבודה לא יעלה על  � בועימי� בש 6לעובדי� , לפי חוק שעות עבודה ומנוחה  הסבר הפתרו�
, בעבודת לילה וביו� שִלְפֵני המנוחה השבועית וביו� שִלְפֵני חג שהעובד אינו עובד בו. עבודה

תחו� (" לא יעלה יו� עבודה על שבע שעות עבודה, ֵבי: ַעל Lִי ֶהְסֵ/� או נ+ַהג�6ֵי: ַעל Lִי חוק 
  ").יו� עבודה

שבוע עבודה לא יעלה על ארבעי� , צור שעות העבודה השבועיותלפי צו ההרחבה בעניי: קי
  "). תחו� שבוע עבודה(" שעות עבודה ושלוש

מתו= יו�  עשר דקותשעתיי� ו, ְ/ל+ַמר. בבוקר 3:50התחילה לעבוד בכל יו� בשעה  חוה
 חוהה בכל ימי השבוע עבד, לפיכ=. 06:00ֵבי: � 22:00היו בתחו� השעות שבי:  העבודת

, לפחות, עבודה ששתי שעות ממנה" �שפירושה לפי חוק שעות עבודה ומנוחה , "דת לילהעבו"ב
  ".06.00ֵבי: � 22ה: בתחו� השעות שבי: 

  :החישוב

 2.00          2.00          4.00    7.00       7.00          11.00    א

   �             2.00          2.00    14.00     7.00          9.00      ב

   �               �               �       21.00     7.00          7.00      ג

   �               �               �       27.00     6.00          6.00      ד

   �             1.00          1.00    34.00     7.00          8.00      ה

 1.00          2.00          3.00    41.00     7.00          10.00    ו

 3.00          7.00          10.00  41.00        51.00    סה"כ שעות

� תערי8 לשעה   24.00  �   30.00  � סה"כ 36.00   

�� תשלו 984.00  � 210.00  � 108.00  ; 1,302.00 

שעות 

נוספות 

125%

שעות 

נוספות 

150%

שעות 

נוספות

סה"כ 

שעות 

עבודה 

�ביו

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

�יו

  

  .אתשובה   
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 קבלתמ חוה רגילה עבודה 9ְַעת כל6ְַעד . של שעות עבודה 6ִָסיסעל ִמUֵ0ַ9ְ�  חוהשכרה של   .37שאלה מספר 
  :ְ/ִדְלַהUָ: שכר

�   Uָ  �  32ב�ְמ9 שכר.  1  
�   4  �  יוקר תוספת  .2 

�   6  �  ַלְנס�ַנֶהֶגת Dְמ6 תוספת.  3 

יו� מנוחה ( יו� שבתת בונוספשתי שעות עבדה  חוהא� , פי החוק שעות עבודה ומנוחהל
שבאותו  אלושעות נוספות  כל אחת משתי בעד הלכמה על המעביד לשל� , )חוהשבועית של 

�  ?יו

�   �63.00מ פחות לא  .א   

�   �73.50מ פחות לא  .ב 

�   �52.50מ פחות לא  .ג 

�   �78.75מ פחות לא  .ד  

  פתרו�  

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

ל עבודה במנוחה �ְגמשעות נוספות � ל�ְ\מלחישוב  6ִָסיס ַה9Iֵ9ַIְ, חוה של" 1ָָכר ָרִגיל"  הסבר הפתרו�
  :השבועית

כולל כל " שכר רגיל" 17�ו 16ְלִעְנַי� ַהUְִעיִפי� " � לחוק שעות עבודה ומנוחה  18' לפי ס
  ".ַה35ָספ3ת שמעביד ְמ$ֵ9ַ� לעובדו

נהגת 0+ֶסֶפת "�ו "תוספת יוקר", "שכר משולב" �  כל ְרִכיֵבי ַהָ[ָכר שלעיל, כלומר
ָמ� של כל הרכיבי� �ְסכ .חוה ישוב ֵעֶרְ= שעת עבודה רגילה שלמהווי� ְיס+ד לח" אמבולנס

�  42(   .לחוק �17 ו 16הסעיפי�  ְלִעְנַי:" השכר הרגיל"הוא  � 42 � ל "הנ= 32+  4+  6 (  

 6ְַעד ישל� לו המעביד, הועבד עובד שעות נוספות " �לחוק שעות עבודה ומנוחה  )א(16' לפי ס
, מהשכר הרגיל 1¼�באותו יו� שכר עבודה לא פחות משתי השעות הנוספות הראשונות ש

  "...מהשכר הרגיל 1½�ובעד כל שעה נוספת שאחריה: לא פחות מ

גמול נוס( �  �25%לא פחות מ חוהעל המעביד לשל� ל, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
  .אותה השעה הנוספת שעבדה באותו יו� 6ְַעד, השכר הרגילעל 

  �בודה ומנוחה לחוק שעות ע 17' לפי ס

  � הועבד עובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מה:   )א(  "  

  ..."משכרו הרגיל 1½�שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ 6ְַעדישל� לו המעביד   ) 1(    

גמול נוס( �  �50%לא פחות מ חוהעל המעביד לשל� ל, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
   .וחה השבועיתבמנ הלכל שעה שעבד, השכר הרגילעל 

במנוחה  השעבדכל אחת משתי השעות הנוספות  6ְַעד ,חוהעל המעביד לשל� ל, לפיכ=
  .          ; 50.73�סכו� שלא יפחת מ, )יו� שבת(השבועית 

  42× )  שכר רגיל %100+  ושניה ראשונהשעה נוספת גמול  %25+  גמול עבודה במנוחה השבועית %50= (  ; 50.73

  .ב תשובה  
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�ב שהתפטרה עדת �6ְִרִציפ אצלו ועבדה �1/7/2010ב מעבידה אצל לעבוד התחילה חוה .38אלה מספר ש
  .6ְפ+ַעלימי�  81עבדה  2011ובשנת  ימי� 6ְפ+ַעל 125 העבד 2010בשנת . 28/4/2011

מהו אור2 , נקבעות לפי חוק חופשה שנתית 6ְִלַבד חוהא� זכויות החופשה השנתית של 
 ?לפי חוק זה, 2011�ו 2010 השני� בעד תזכאי תהיהחופשה השנתית לה ה

 ימי�  13  .א 

 ימי�  12  .ב

 ימי�  14  .ג

  ימי�  11  .ד

  פתרו� 

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

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

  � 2010אור2 חופשה שנתית בעד שנת העבודה 

אור= החופשה . חוההיא שנת עבודתה הראשונה של  2010שנת , חוק חופשה שנתית ִעְנַי:לְ 
  .ימי� 14השנתית 6ְַעד שנת העבודה הראשונה הוא 

עבדה באותו חלק , ַעל+6ְפ. ומעבידה היה קיי� בחלק משנת העבודה חוההקשר המשפטי 6ֵי: 
  .ימי� 125שנה 

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 בתו= אותו חלק שנה

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

  ) 125/  240 .                                      (0.52הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יו� חופשה לא יובא במני:. 7.29מניבה את התוצאה  �0.52 ימי� ב 14הכפלת 
  . ימי� 7 � 2010בעד שנת  חוה תאיאור= החופשה השנתית לה זכ, לפיכ=

  � 2011אור2 חופשה שנתית בעד שנת העבודה 

אור= החופשה . חוההיא שנת עבודתה השניה של  2011שנת , חוק חופשה שנתית ִעְנַי:לְ 
  .ימי� 14השנתית 6ְַעד שנת העבודה השניה הוא 

עבדה באותו חלק , לעַ +6ְפ. ומעבידה היה קיי� בחלק משנת העבודה חוההקשר המשפטי 6ֵי: 
  .ימי� 81שנה 

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 בתו= אותו חלק שנה

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

  ) 81/  240 .                                      (0.34הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יו� חופשה לא יובא במני:. 4.73מניבה את התוצאה  �0.34 ימי� ב 14הכפלת 
  . ימי� 4 � 2010עד שנת ב חוה תאור= החופשה השנתית לה זכאי, לפיכ=

  ) 7+  4(               ימי� 11  � 2011�ו 2010השני� 6ְַעד  חוה תאור2 החופשה השנתית לה זכאי

 .דתשובה  
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ָתN �ְזכ. )'ו�'א( ימי� 6 ב: הוא עבודתה במקו�ג �ַהKָה העבודה שבוע .במשכורת עובדת חוה  .39שאלה מספר 
  .מחלה דמי חוק לפיִנְק6ַַעת  המחל לדמי

 זו היתה( מחלה עקב מעבודתהנעדרה  חוה) 7/9/11(' די+�  )/+ֵלל( ְוַעד) 4/9/11(' אָהֵחל 6ְי+� 
 'ה ביו� לעבודה חזרה חוה .)המעביד אצל עבודתה שנות 4 בכל מחלה עקב הראשונה היעדרותה

ַפת �6ְִתק לקבלַזָ/ִאית  שהיתה העבודה שכר. כדי: מחלה אישור למעביד ומסרה) 8/9/11(
�  1,200 � בעבודתהִהְמ9ִיָכה  �ִאיU זוָתN �ָעְדריהֵ )300  �ָ/ה �נ זה סכו� ).ליו�Sָע �6ְִממ

  .ההיעדרות בגי: החודשית ממשכורתה

  ?9/2011 בתלוש חוהל לשל� המעביד שעל המחלה דמי ס2, מחלה דמי חוק לפי, מהו

�   1,200  .א   

�   450  .ב 

�  600  .ג 

�  900  .ד  

  פתרו�  

�  .5' ס, 4 'ס, 2 'ס �דמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

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

  ] )7/9/2011(' ד� ְוַעד י+) 4/9/2011(' אָהֵחל 6ְי+� [    ימי� 4  :תקופת המחלה

תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של " � דמי מחלה לחוק) א(4' ְלִפי ס
יו� וחצי לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקו� עבודה החל 

בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי , יו� �90מהיו� שבו חל עליו חוק זה ולא יותר מ
  ".מחלה על פי חוק זה

תקופת די ב, שנות עבודתה 4עקב מחלה בכל  חוהמאחר שהיתה זו היעדרותה הראשונה של 
  .כדי לשל� לה דמי מחלה בגי: היעדרותה זו 4/9/2011הזכאות שצברה עד 

  Sָע ְלי+��6ְִממ�  300  :דמי מחלה לפי החוק

  .מי מחלהלד תלא זכאי  :  יו� המחלה הראשו: בעד  :חוקהזכאות לפי 

� 150(מחצית דמי מחלה   : יו� המחלה השני והשלישי בעד  .(  

� 300(דמי מחלה מלאי�     :יו� המחלה הרביעי בעד  .(  

  ).הלמחלת �3 ו 2יו� ( 2× �  150) + הלמחלת 4יו� ( 1× �  300=  ; 600  :חישוב דמי מחלה

  .גתשובה   
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ָרN �ֲעב ְלַהְפִרי9 המעביד התחיל �1/6/2009ב. �1/3/2009 ב מעבידה אצל לעבוד התחילה חוה  .40שאלה מספר 
לפי ההסכ� . חוהמשכרה המלא של  12% �שיעור הפרשת המעביד . ַמJִיָפה פנסיה לקר:

 מפיצויי 72% 6ִָאי� 6ְִמק3� הפנסיה לקר: המעביד תשלומי, על הצדדי�ֶהָחל הקיבוצי 
  .6ְ9ִֶגיָנ� ֶנֶע1ְָתה ַהַהְפָר9ָה והתקופה השכר6ְִגי: , חוהלַהIִַ\יִעי�  הפיטורי�

 7,400 �ְלִעְנַי: חישוב פיצויי פיטורי�  הקובעו המלא שכרה. פוטרה מעבודתה חוה �28/2/2011ב
�� 9,557 � הסכו� שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורי� בקר: הפנסיה במועד הפיטורי� . .  

סכו� ( חוק פיצויי פיטורי� לפי חוהל להשלי�ד מהו סכו� פיצויי הפיטורי� שעל המעבי
  ?)ָרב3ְמק

�  11,174  .א   

�  1,850  .ב 

�  5,476  .ג 

�  5,243  .ד  

  פתרו�    

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

: כיוצא לקר: פנסיה או לקר, תשלו� לקופת תגמולי�" �לחוק פיצויי פיטורי�  14' לפי ס  הסבר הפתרו�
אלא א� נקבע כ2 בהסכ� הקיבוצי החל על המעביד לא יבוא במקו� פיצויי פיטורי� , באלה
  ".שאושר ובמידה העבודה שר ידי על אושראו א� תשלו� כאמור , ובמידה שנקבע והעובד

 72% באי� במקו� הפנסיה תשלומי המעביד לקר:, הצדדי� על החל הקיבוצי ההסכ� לפי
  .בגי: השכר והתקופה שבגינ� נעשתה ההפרשה, חוהיעי� למפיצויי הפיטורי� המג

  .לחוק פיצויי פיטורי� חלות על הצדדי� 14הוראות סעי8 , כלומר

  .שנתיי� � תקופת עבודה 

  .חודשי� 21 �לחוק פיצויי פיטורי� ושולמו כספי� לקר: פנסיה  14' תקופה בה חל ס

  .מלוא השכר: הרכיבי� בגינ� בוצעה ההפרשה לקר: הפנסיה

בגי: , חוהמפיצויי הפיטורי� המגיעי� ל 72%באי� במקו� תשלומי המעביד לקר: הפנסיה 
  .השכר והתקופה שבגינ� נעשתה ההפרשה

  :החישוב

  לא שול�  �בה, י�הראשונהחודשי�  3 בעד .1
�  1,850  �על המעביד להשלי� , לקר: הפנסיה =7,400× )  3 / 12(  × 100%  

 שולמו כספי� �בה, חודשי�ה 21בגי:  .2
, ההסכ� הקיבוצילקר: הפנסיה מכוח 

 72% במקו� � אלה באי�שלומיכאשר ת
על , חוהיעי� למפיצויי הפיטורי� המג

 פיצויי  פיטורי�  28%המעביד   להשלי�  

)%28  =%72 � %100( �  626,3 � = %28  × )12  /21  ( ×400,7 

  ; 476,5  חוהכ על המעביד להשלי� ל"סה

  .גתשובה   
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  ביטוח לאומי
  
  
  
 

  :Uְ9ֶַהUָ: הסכומי�ְרַ/ב מ�ה זיו של 4/2011תלוש   .41שאלה מספר 

�    Uָ  6,739ב�ְמ9 שכר. 1  
�   534  רכב החזקת. 2  
�  263  הפסח לחג מתנה שווי. 3  

  ?החייב בדמי ביטוח לאומי 4/2011בחודש  זיו שכרו של מהו

�  7,273  .א   

�    6,739  .ב 

�    7,536  .ג 

�    7,002  .ד  
  פתרו�  

�  .344' ס �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .2' תק – �1995ה"התשנ, )תשלו� ופטור מתשלו� דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי 

  .לפקודת מס הכנסה) 2(2' ס

 6ְַעדיראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו " �לחוק הביטוח הלאומי ) א(344' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
לפקודת ) 2(2מהמקורות המפורטי� בסעי( , בחודש שבו חל מועד התשלו� 1 �שקד� להחודש 

  ..."מס הכנסה

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב+ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי( 

; כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו; השתכרות או ריווח מעבודה  "
, ַר6+ת תשלומי� 9ֶ6ְל החזקת רכב או טלפו:לְ , תשלומי� שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

ר �א= ְלַמֵעט תשלומי� ָ/4מ, נסיעות לחו; לאר; או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו: נייד שהועמד לרשותו ; המותרי� לעובד כהוצאה

: שניתנו לעובד במישרי: או 6ֵי, ֵבי: בשווה כס(�6ֵי: שניתנו בכס(  �והכל ; של העובד
  "; בעקיפי: או שניתנו לאחר לטובתו

לא ישולמו דמי ", )תשלו� ופטור מתשלו� דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  2לפי תקנה 
) 12(�ו) 11(, )5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעי( 

  .לפקודה

) החזקת רכב ושווי מתנה לחג הפסח, שכר משולב( זיו לש 4/2011הסכומי� שנכללו בתלוש  כל
 ִרי��Lְטולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שה� , לפקודה) 2(2' מהווי� הכנסה לפי ס

  .מדמי ביטוח

  6,739+  534+  263=    ; 536,7:     החייב בדמי ביטוח זיו של ושכר, לפיכ=

  .גתשובה   
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  .ָקֶלְנCִָרי ֶאָחד חודש למש= תשלו� ללא בחופשה, המעביד6ְַהְסָ/ַמת , נמצא זיו  .42שאלה מספר 

�י את המשפט הנכו� /בחר(? זה ת"חל בחודש זיו בעד ביטוח דמי בתשלו� חייב המעביד הא
�  )ביותר מבי� המשפטי� הבאי

 .י� ְלָפח+תפִ �חודשי� ָקֶלְנCִָרRִי� ְרצ9ְֵני ת "לא היה בחל זיומאחר ש, לא  .א  
 .עצמאי עובד ואינו אחר מעביד אצל עובד אינו זיו זמ: באותו א�ֲאָבל Dְ= ְוַרק , כ:  .ב
 .הז ת"חל בחודש זיו בעד ביטוחבתשלו� דמי , 6ְָכל ִמְקֶרה, המעביד חייב. כ:  .ג
  .ל Dֵחר�ת המעביד לא משל� לעובד שכר או כל 0ְַגמ"מאחר שבתקופת חל, לא  .ד

  פתרו�  

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

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

לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמ� עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלו�   ) א(  "
חייב המעביד בתשלו� דמי ביטוח  � ביד אחר ואינו עובד עצמאיאינו עובד אצל מע

6ְַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשי� , לחוק 353במועדי התשלו� כאמור בסעי8 
  .קלנדריי� רצופי� שבה� היה המבוטח בחופשה כאמור

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

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

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

  .תשובה ב  
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תלוש ב. � 5,350 �שכרה החודשי הרגיל  .1/2011התחילה לעבוד אצל מעסיקה בתחילת  חוה  .43שאלה מספר 
� 1,284בס= של  בונוס, החודשי הרגילִל1ְָכָרN 6ְנ+ָס(  ,ה ממעסיקהקיבל 6/2011.  

  ? 6/2011חודש  בעדְלצ3ֶר2ְ חישוב דמי ביטוח לאומי  חוההכנסתה של  מהי

�   5,457  .א   

�    5,564  .ב 

�    6,634  .ג 

�     5,350  .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�
תנו כבונוס או ְלַר6+ת תשלומי� שני, שכר הנית: לעובד 6ְנ+ָס( לשכר החודשי הרגיל" הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי�

  ".תשלו� נוס(" ואה חוהל �ששול הבונוס, ְלִפי התקנה שלעיל

  :ה+ָרא+ת אלה, ְלִעְנַי: תשלו� דמי ביטוח, על תשלו� נוס( יחולו, לתקנות 5ְלִפי תקנה 

והסכו� , יחולק לשני� עשר או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד 25%א� שיעורו   ) 1(  "  
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור( לשכר החודש שבו שול� ולשכר כל אחד מאחד 

ששול� לעובד שעבד אצל מעבידו , תשלו� נוס( כאמור; עשר החודשי� שקדמו לו
יחולק במספר החודשי� , פחות מאחד עשר החודשי� שקדמו לחודש שבו שול�

והסכו� , )חודשי העבודה הקודמי� –ל: לה(שבה� עבד העובד אצל אותו מעביד 
כל אחד מחודשי  6ְַעדהמתקבל מהחלוקה האמורה יצור( לשכר החודשי הרגיל 

  ".העבודה הקודמי�

יצור( לשכר החודשי הרגיל בחודש , מהשכר החודשי הרגיל �25%א� שיעורו נמו= מ  ) 2(
  " .שבו שול�

.    מהשכר החודשי 24%הוא , תקנותְלִפי ה" תשלו� נוס(", חוה השקיבל בונוסהשל  ושיעור
   )24%  =5,350  /1,284 (  

ְלִעְנַי: תשלו� דמי , יויחולו על, מהשכר החודשי הרגיל �25%מאחר ששיעורו של הבונוס נמו= מ
  .יצור( לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שול�הבונוס . שלעיל) 2(5הוראות תקנה , ביטוח

     � 6/2011יטוח לאומי 6ְַעד חודש דמי בְלצ+ֶרְ= חישוב  חוה של ההכנסת

  שכר רגיל 350,5+  תשלו� נוס( 284,1 = ; 634,6 

  .גתשובה   
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  :אצל כל אחד מה� חוה של 8/2011 שכר. עובדת כשכירה אצל שני מעסיקי� חוה  .44שאלה מספר 

�  3,680  �  מעסיק עיקרי .  1 . 

�  1,593   �  ִמ9ְִנימעסיק .  2. 

�אשר  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהו ס2, תיאו� דמי ביטוח עשתה חוה א
  ? המעסיק המשניאצל  משכרה בחודש זהֶ&ה 'ְינ

�   55.76  .א   

�   110.71  .ב 

�    191.16  .ג 

�    80.32  .ד  

  פתרו�  

  : המעסיק ַה9ְIִִני אצל השכר החייב 6ְִדֵמי ביטוח  הסבר הפתרו�

   1,593  �  min ) .ב.ההכנסה ַהIְַר6ִית לתשלו� ד  73,422 � שכר אצל מעסיק עיקרי 1,593 ; 3,680= ( 
    

  :לאחר ניכוי השכר אצל המעסיק העיקרי, בשיעור המופחת. ב.ד השיש לשל� בגיניתרת שכר 

1,304  � בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהIְַר6ִית לתשלו� ד 4,984 � עיקריה המעסיקשכר אצל  3,680= 

    

אצל זה בחודש  חוהשל משכרה ֶ/ה �אשר ְינ הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותדמי ס= 
  :המעסיק ַה9ְIִִני

  304,1 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.5 ) + 593,1 �  304,1(  × המלאיעור בש. ב.ד  %12= ; 32.80
  

  .דתשובה   
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  :אצל כל אחד מה� חוהשל  9/2011שכר . קי�מעסי שניאצל  הכשכיר תעובד חוה  .45שאלה מספר 

�  74,650  �  מעסיק עיקרי .  1 . 

�  6,487   �  ִמ9ְִנימעסיק .  2. 

 �מהו ס2 כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות , תיאו� דמי ביטוח התעש חוהא
  ?חוה של 6ְ9/2011ִגי� שכר  ,כל מעסיקיהעל ידי  שיועברו למוסד לביטוח לאומי

�    12,979.52  .א   

�    12,596.79  .ב 

�    13,635.86  .ג 

�   12,857.42  .ד  

  פתרו�  

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

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

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

  : חוהמעסיקיה של  שניהשכר החייב 6ְִדֵמי ביטוח אצל ס=   הסבר הפתרו�

   73,422  �  min]  .ב.ההכנסה ַהIְַר6ִית לתשלו� ד  6,487  +74,650  ( ;73,422= [ ( 
  

� 74,650(שכ: שכרה אצל מעסיק זה , י מעסיקה העיקרי"ינוכו דמי ביטוח רק ע, למעשה (
� 73,422(לתשלו� דמי ביטוח  עולה על ההכנסה המרבית.(  

  

) רק אצל מעסיקה העיקרי, למעשה( יהמעסיקשני אצל  חוהה של ֶ/ה משכר�דמי הביטוח אשר ְינ ס=
  :)חלק עובדת( 9/2011 בגי: שכר

  4,984 × יעור המופחתבש. ב.ד  %5.3 + ) 422,73 � 4,984(  × המלאיעור בש. ב.ד  %12= ; 8,387.00
  

היה ; עובדו 6ְַעדהמעביד חייב בתשלו� דמי ביטוח ", הביטוח הלאומי לחוק) ב(342' לפי ס
המבוטח עובד אצל מעבידי� שוני� ישל� כל אחד מה� את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו
  

  : יעיקרהשכר החייב 6ְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק ה

   73,422  �  min)  .ב.לו� דההכנסה ַהIְַר6ִית לתש 74,650  ;73,422= ( 
  

  :שישל� המעביד העיקרי) חלק מעסיק. (ב.ד

  4,984 × מופחת יעורבש. ב.ד  %3.45 ) + 73,422 �  4,984(  × המלאיעור בש. ב.ד  %5.9= ; 79.209,4

  

  : השכר החייב 6ְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני

   6,487  � min)  .ב.ההכנסה ַהIְַר6ִית לתשלו� ד 6,487  ;73,422= ( 
  

  :המשנישישל� המעביד ) חלק מעסיק. (ב.ד

  4,984 × מופחת יעורבש. ב.ד  %3.45 ) + 76,48 � 4,984(  × המלאיעור בש. ב.ד  %5.9= ; 260.63
  

ס= כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  8,387.00+  7909,24.+  260.63=     ; 12,857.42:  חוהשל  6ְ/20119ִגי: שכר , מעסיקיה

  

  .דתשובה   
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  .46שאלה מספר 

  

 � ביטוח בדמי יביהח החודשי שכרו. היחיד מעסיקו אצל שנה 40 זה כשכיר עובד, �71ה ב:, זיו
85,000 �.  

�� ביותר י את המשפט הנכו/בחר( ?לאומי לביטוח מהמוסדִקְצ6ַת ִזְקָנה  לקבל זכאי זיו הא
�  )מבי� המשפטי� הבאי

 .לאומי לביטוח מהמוסדְמֵל4ה  זקנה קצבת לקבל זכאי זיו. כ�  .א  

 .ִזְקָנה ַהIְַר6ִית ְלִעְנָי: ִקְצ6ַת ההכנסה על עולה שהכנסתו מאחר, לא  .ב

 .ֵמֲעב+ָדת+ Lַָר9 שלא ֵמDַחר, לא  .ג

  .ַהJְִצ6ָה ַהIְֵל4ה מסכו� �10%ֶווה לַהQָ  בסכו�, ִקְצ6ַת ִזְקָנה ֶחְלִקית ֲאָבל Dְ= ְוַרק, כ�  .ד

  פתרו�  

�  .245' ס, ביטוח זקנה: סימ: ג, א"יפרק  �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

וא� הכנסתו , שנה 70הגיל לקצבת זקנה בגבר הוא " � לאומיהלחוק הביטוח  )1)(א(245' לפי ס  הסבר הפתרו�
  ..".גיל הפרישה � בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית

ת זקנה מהמוסד קצבקבל ל גבר מבוטח זכאי, "גיל הזכאות לקצבת זקנה", 70החל בגיל 
 .ובלי קשר להכנסותי, לביטוח לאומי

  .אתשובה   
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כי מומחה נשי�  אקיבלה אישור מרופ ,ת�שנתיי� 6ְִרִציפ זהאצל מעבידה היחיד  עובדתה, חוה  .47שאלה מספר 
  .�1/8/2011 רצופי� החל ב �מיי 30למש= , ֵהָרי+: ֶרְ= 9ְִמיַרת+ְלצ, ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה

  :�1/8/2011 החודשי� שקדמו ל בשלושה, החייבת בדמי ביטוח, חוההכנסתה של 

  7/2011  6/2011  5/2011  חודש
� 8,568  הכנסה  8,405 �  7,507 �  

וותר על מעדיפה ללא  חוהו, לו� בעד תקופת שמירת ההריו: מגו( אחרתש חוהלא משול� ל, למע: הסר ספק[ 
  ]. נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורת� מהמעסיק שלהל, הגמלה

  ?לקבל מהמוסד לביטוח לאומי חוהמהו סכו� הגמלה לשמירת הריו� שזכאית 

�   6,120  .א   

�    8,009  .ב 

�    8,260  .ג 

�   8,160  .ד  

  פתרו�  

�  .גמלה לשמירת הריו:: 'סימ: ה, וח הלאומיחוק הביט  סעיפי� רלוונטיי

ליו� יהיה בסכו�  לשמירת הריו: שיעור הקצבה � לחוק הביטוח הלאומי  54' וס 60' לפי ס  הסבר הפתרו�
  :הנמו= מבי: שני הסכומי� האלה

� 275.33כלומר , �לכל יו �30מחולק ב )� 8,260( לחישוב קצבאות לחודש 1סכו� בסיסי . 1.  

ברבע השנה שקד� להפסקת העבודה ֵעֶקב שמירת ) החייב בדמי ביטוח(שה שכרה של האי. 2
  .�90מחולק ב, ההיריו:

�  24,480  :  �1/8/2011ל ברבע השנה שקד� חוההכנסתה של  =8,568+  8,405+  7,507  

� 272    :  �90חלוקת ההכנסה ב  =24,480/  90  

  :ליו� לשמירת הריו: שיעור הקצבה

272   � min) ]  התקרה 272  ;33.275= [ 

  :לקבל חוהסכו� הגמלה לשמירת הריו: שזכאית , לפיכ=

�  272×  ימי שמירת הריו: 30=  ; 8,160 

  .דתשובה   
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  .ימי מילואי� �7יצא ל �9/11/2011ב .�1/5/2011התחיל לעבוד אצל מעבידו היחיד ב זיו  .48שאלה מספר 

  :�1/11/2011 קדמו להחודשי� ש �6בלהל: פרטי הכנסתו 

  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  5/2011  חודש
  20  20  23  13  21  22  ימי עבודה

� 5,068  הכנסה  5,150 �  3,184 �  7,043 �  5,680 �  5,187 �  

  ?תקופת מילואי� זו בעד זיו מהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ&אי

�   1,421  .א   

�    1,393  .ב 

�   1,624  .ג 

�   1,989  .ד  

  ו�פתר  

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

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

 � לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי� כל אחת , שירות רצו( של שבעה ימי מילואי� ְלַג6ֵי )1(
  ;� מילואי�בעד כל יו

 � שישה ימי� , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי� לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
בעד ס= ימי המילואי� הנותרי�  � פחתה היתרה כאמור משישה ימי� ; בעד שבעה ימי�
 .�1.4 כשהוא מוכפל ב

  .שירות רצו( של שבעה ימי מילואי� 7שירת  זיו

  .ימי מילואי� 7לקבל תגמול מילואי� בעד  ַזַ/אי זיו ,)1)(א(271ְלִפי סעי( 

  :תגמולי המילואי� לעני:חישוב סכו� ההכנסה 

  :לחוק הביטוח הלאומי 273' לפי ס

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

 �68%לא יפחת מ, )1(פסקה  ְלִעְנַי:המחושב , כל חודש ברבעו: ְלַג6ֵיסכו� ההכנסה לחודש   )2(    
  )�2011נכו: ל�  5,547(         ;  א( א� לא עבד באותו חודש, מהסכו� הבסיסי

יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו , ימי� �60מי שברבע השנה עבד פחות מ, 272לעני: סעי( )  ב(  
מתו= ששת , סכו� ההכנסה בעד שלושת החודשי� שבחר לעצמו, לפי העני:, צעתהממו

 ְלַג6ֵייחולו ) 2)(א(והוראות סעי( קט: , בחודש שבו החל שירות המילואי� �1 החודשי� שקדמו ל
יוגדלו שכר העבודה הרגיל , חל פיצוי לאחר חודש שבחר; כל חודש שבחר לעצמו כאמור

; דש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיו� תקופת השירותוההכנסה הממוצעת בעד אותו חו
  " .�90סכו� ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  . ימי� �60 לא פחות מ, כלומר, )23+20+20 (ימי�  63עבד  זיו ,�1/12/2011 שקד� לברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי� �1בעד רבע השנה שקד� ל זיו סכו� ההכנסה של

270,18  � ) =5,547  ;187,5  (max  ) +5,547  ;680,5  (max  ) +5,547  ;043,7  (max 

�  203   :זיו של" שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , �90 נחלק את סכו� ההכנסה ב =18,270/  90  

  :חישוב התגמול ליו�

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

, "הסכו� הבסיסי לחודש"מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליו� מהתגמול המזערי, לחוק )ב(272' לפי ס
, �30כשהוא מחולק ב, 5סכו� הבסיסי כפול ה( ַהIְַר6ִיולא יעלה על התגמול ) � 184.90כלומר , מחולק בשלושי�

  ).1,359.67 כלומר

  :שיעור התגמול ליו�

203  � min  [max)  שכר רגיל 203;  התגמול המרבי  67.359,1( ;  התגמול המזערי 90.184= [ 

  ).  203×  7(   בעד תקופת שירותו במילואי�;  421,1זכאי לתגמול בס2  זיו :התוצאה

  .אתשובה   
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  .49שאלה מספר 

  

Kֶ9ְֶח0ַ�  הסכ� לפי. )"ֶרֶכב ֶא9ְ/+ל"( ת+�ֶרֶכב 6ְ9ֶַבֲעל� ְכִליRָ0ִַרי� 6ִ  א מ+ֶרה Cֶֶרְ= ַהIְַדִריְ= �ה זיו
". חוה" חברת ידי עלֵאָליו י� נִ פְ �Iהַ ַמְדִריְ= 6ְִמכ+ִנית+ Rָ0ִַרי�  זיו ,"חוה"ֵמרֹא9 6ֵינ+ ְלֵבי: ֶחְבַרת 

  .6ְִמכ+ִנית+ ַהְדָרַכת ַהRָ0ִַרי� ר�ֲעב ליו��  1,300 של ס= לזיוְמUֶ9ֶַמת " חוה", הסכ� אותו פי על

�של כעובד נחשב  זיו ,חוק הביטוח הלאומיְלִעְנַי� , לפי צו הביטוח הלאומי הרלוונטי, הא
  )י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי�/בחר(? "חוה"

 ".חוה"כעובד של  ,חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי:, ֶנְח9ַבלא  זיו. לא  .א  
 ".חוה"כעובד של  ,חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי:, ְח9ַבנֶ  זיו .כ�  .ב
 .ֵמרֹא9 �ָעN ִנְק6ְע�ְזַמKֵי 6ִי�S העבודה תחו�ִא� Dְ= ְוַרק  ֲאָבל ,כ�  .ג

  .מ"חוק מעוה פקודהWי פע ְמַנֵהל ִ-ְנְקֵסי ֶח369ְנ3תDְ= ְוַרק א� הוא  ֲאָבל, לא  .ד

  פתרו�  

�  )סיווג מבוטחי� וקביעת מעבידי�(לאומי צו הביטוח ה  סעיפי� רלוונטיי

למעט מורה דר2 , מורה דר=, )סיווג מבוטחי� וקביעת מעבידי�(לפי צו הביטוח הלאומי   הסבר הפתרו�
כזה  מורה דר=מעבידו של . החוק כעובד ְלִעְנַי:ייחשב , רכב שבבעלותו�המדרי2 תיירי� בכלי

  .הוא החייב בתשלו� גמול העבודה
, לפיכ= .רכב שבבעלותו�מורה דר= המדרי= תיירי� בכליא= הוא , ורה דר=מהוא  זיו ,אמנ�

  .חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי:, הוא לא נחשב כעובד
  .אתשובה   
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 ַהְ/ֶנֶסת יתר 6ְבֵ �ְלַקRֵי� ִמְצַוות 0ְִפיUַת 6+ֶקר Sִ6ַי�6 לעצור זיו נוהג, לעבודה בדרכו, בוקר בכל  .50שאלה מספר 
ְנִסיָעת+  ְ/ֵדי 0+ְ= , ַ/0ִָמיד הרגילה בשעה, ַה0ְִפיUָה ְלDַחר ִמRָד ,שני ביו� .ָריו�ְמג ַנת�9ְ6ִ9ֶכ

 12 במש= לעבוד/+9ְר+  אתִא6ֵד  התאונה ֵעֶקב. בתאונהִנְפַ\ע  זיו, לעבודה ְוַהְ<ִהיָרה הישירה
  .ימי�

י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� /בחר( ?עבודה כתאונת זו בתאונההא� יש לראות 
�  )הבאי

 היוא+ ַהaְִטRָה  וההפסקה לעבודה זיושל  נסיעתוְ/ֵדי �ְרָעה 0+ְ= יֵא  שהתאונה ֵמDַחר, כ�  .א  
 .UֵLַלא נ+ֵהג ְלִהְת �69ֶ+ הְ/ֶנֶסת ר 6ְֵבית �6ְִצי6 5ְִפיַ$ת 36ֶקרְ/ֵדי ְלַקRֵי� ִמְצַוות 

 .מעבידו אצל עבודתוְוֵעֶקב  זיו9ֶל  עבודתוְ/ֵדי � ְרָעה 0+ְ= יֵא לא  שהתאונה ֵמDַחר, לא  .ב

 .ִמ6ֵית3 לעבודה זיו של נסיעתוְ/ֵדי � ְרָעה 0+ְ= יֵא לא  שהתאונה ֵמDַחר, לא  .ג

  .ְלִהְתUֵLַל 6ְֵבית ַהְ/ֶנֶסתְ/ֵדי ִלְסט+ת ִמCְַר/+  לזיו 0ֵריִא ַהIֲַעִביד  ִא� ֲאָבל Dְ= ְוַרק, כ�  .ד
  פתרו�  

�  .81' ס, 80' ס �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

   �רואי� תאונה כתאונת עבודה א( א� " �לחוק הביטוח הלאומי  80' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

אירעה תו= כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקו� שבו הוא   ) 1(
ועקב , מ: העבודה למעונו או ממקו� עבודה אחד למשנהו, ( א� אינו מעונול: א

  ;נסיעתו או הליכתו זו

)2(  " ...   

  :לחוק האמור 81' לפי ס

) 5(, )4(, )1(תאונה שאירעה תו= כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות   )  א(
סיעה או בהליכה אי: רואי� אותה כתאונה בעבודה א� חלה בנ 80של סעי( ) 7(או 

כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה , הפסקה או סטיה של ממש מהדר= המקובלת
, האמורה) 1(ְלִעְנַי: פסקה , או, הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו

או א� יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו , בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי
, כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות�ידיה אי�להפושעת של המבוטח ולא נגר� ע

  .נכות או מוות

, לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש 80של סעי8 ) 1(בנסיבות האמורות בפסקה   )  ב(
  :א� עשה זאת המבוטח לאחת מאלה, )א(ְלִעְנַי� סעי8 קט� 

� כדי ללוות ילדו לג: ילדי� או למעו: ילדי� או למקו� אחר שהשר קבע כמקו)   1(
  ;שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו מש�

 .כדי לקיי� מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל)   2(

  .אתשובה   
 


