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 2015ועד יוני מ                                         2014שנת המס 

 

  2015.6תרון מבחן חשבי שכר בכירים פ
   
   

  
  

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

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

 .השאלה נתוני ִּפי ַעל ָלֶהם

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

, מהחוקים הנובעות הִמְזָעִרּיֹות הזכויות הן ולעובדות לעובדים ַהמּוְקנֹות הזכויות, בשאלה ַאֶחֶרת צּוַין לא אם .4
 מיוחד ִקיּבּוִצי להסכם צד ֵאינֹו המעביד, בשאלה ַאֶחֶרת ִנְכָּתב לא אם, ְּכלֹוַמר. הֵרֵלַוונִטִיים ההרחבה ומצווי מהתקנות

 עבודה ֶהְסֵּכם קיים ולא והעובדים המעביד על ָחלֹות שהוראותיו ַעְנִפי ַהְרָחָבה ַצו ֵאין, ִקיּבּוִצי ֶהְסֵּדר ֵאין, כללי או
 .לשאלה ֵרֵלַווְנִטּיֹות שהוראותיו אישי

  
  

 מס הכנסה
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

תחרות מכירות בקרב אנשי המכירות המועסקים אצלו. הפרס  3/2014-מעסיקה של נטע ערך ב
במלון. נטע, המתגוררת בירושלים, זכתה במקום  זּוִגישבוע -סוף נופשהראשון בתחרות היה 
דולרים, בעד נטע ובן זוגה, עבור  248, שילם המעסיק סך של ַּכּמּוְבָטח .הראשון ובפרס המיוחל

, מוצגים ַהַּפְׁשטּות ְלַמַען[ .ק"מ מירושלים) 179(המרוחקת  מלון בטבריה בבית )סוף שבועב( חתלינה א
  ].לפי השער היציג כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה יםמחושבבשאלה זו כל הסכומים בערכי דולר, כשהם 

בתרגום לערכים בטבריה ( הלינהמהו הסכום שיזקף לשכרה של נטע, לצורך חישוב מס, בשל 
  )?דולריים

  $  124  .א  

 $  60  .ב

 $  133  .ג

  $  248  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

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

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

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

דולרים,  248, סך של עד נופש סוף השבוע הזוגי של נטע במלון בטבריההסכום ששילם המעביד ב
    .   ה)(א) לפקודה. סכום זה ִיָּזֵקף לשכר2(2, לפי ס' נטעהכנסה מעבודה אצל  ההוומ

  תשובה ד.
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, לרגל ₪ 130 ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּהמתנה מתנות:  3קיבלה ממעסיקה ) מנהלת השיווק(נטע  4/2014-ב  .2שאלה מספר 
שערכה מתנה ו, בנה הצעיר חגיגת ברית המילה של ְלֶרֶגל, ₪ 190 שערכה ועלותהמתנה חג הפסח, 

. היו אלו המתנות הראשונות שקיבלה ַהְּבכֹוָרה ִּבָּתּהשל  ַהִּמְצָוה-ַּבת, לרגל חגיגת ₪ 250 ועלותה
  .2014ממעסיקה בשנת 

למוסד  ₪ 190 המעסיק, שילם נטעהסכם העבודה של מ, כמתחייב )4/2014( חודשהבאותו 
  .ראשון במשפטים אקדמי, ִהְׁשַּתְּתפּותֹו במימון לימודיה לתואר אקדמי

 4/2014-בשל המתנות שקיבלה ב, לצורך חישוב מס, נטעשל  המהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
  באותו החודש?ובשל השתתפות המעסיק במימון לימודיה לתואר אקדמי, 

  ₪  230  .א  

  ₪  550  .ב

  ₪  360  .ג

   ₪  420  .ד

  פתרון  

  ).15(32, (רישא) 17, )2(2ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  :פעמיים-מתנות לרגל אירועים אישיים חד

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

  המס לא עלה על התקרה.

, ְלֶרֶגל ₪ 190מתנה ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּה ( ₪ 440היה  4/2014-בלרגל אירועים אישיים  הקיבל שנטעסך המתנות 

  ).ַהִּמְצָוה של ִּבָּתּה ַהְּבכֹוָרה-ַּבת, לרגל חגיגת ₪ 250בנה הצעיר, ומתנה ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּה ברית המילה של 

  ) הבן ברית מילה של   190+  בת המצוה של הבת 250=   ₪ 440( 

) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות 4(2על הסכום שנקבע בתקנה  ₪ 230-לה בוע) ₪ 440(סכום זה 
  ) 440 - 210=  ₪ 230(            ).2014-בשנה (נכון ל ₪ 210 -מסויימות) 

בגין המתנות שקיבלה לרגל אירועים אישיים  ₪ 230יכך, יש לזקוף לשכרה של נטע שווי בסך לפ
  .4/2014בחודש 

  :מתנה לחג

מתנה שנותן מעסיק לעובדו לרגל אירועים החוזרים על עצמם מידי שנה, כמו מתנות לרגל חגים, ימי 
) 2(2מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד לפי סעיף  -הולדת, שי ליום האשה וכו' 

  ן. לפקודת מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין שניתנו במישרין או בעקיפי

  .חג הפסחמהמעסיק לרגל  ה, שווי המתנה שקיבל₪ 130יש לזקוף סך של  נטעשל  הלפיכך, לשכר

  :השתתפות המעסיק במימון תואר אקדמי

  -לפקודה, בבירור הכנסתו החייבת של אדם, לא יותרו ניכויים בשל  )15(32לפי ס' 

מקצוע, ולמעט הוצאות הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת   "  
  " השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על הקיים;

 190אקדמי במשפטים, סך של לתואר  נטעשל  הסכום ששילם המעביד למוסד האקדמי, למימון לימודיה
       .נטעשל  הלשכרכשווי ִיָּזֵקף  ,₪

ובשל השתתפות המעסיק במימון לימודיה לתואר  4/2014-בשל המתנות שקיבלה בלסיכום, 
  .₪ 550סך של  , לצורך חישוב מס,נטעשל אקדמי באותו החודש, יש לזקוף לשכרה 

  )מתנות לרגל אירועים אישיים  230+  מתנה לרגל אירוע החוזר על עצמו 130 +לתואר  םהשתתפות במימון לימודי 190=  ₪ 550( 

  תשובה ב.
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. קבוצת 2009שנת רישום של הרכב:  .וצמוד לשימושמסחרי רכב ו ֶהֱעִמיד לרשותמעבידו של עוז   .3שאלה מספר 
  . 2המחיר של הרכב: 

(בחר/י את המשפט הנכון ביותר ? 1/2014-בצמוד האם ייזקף לשכרו של עוז שווי שימוש ברכב 
  מבין המשפטים הבאים)

 .₪ 2,960כן. לשכרו של עוז ייזקף שווי שימוש ברכב צמוד בסך   .א  

 .31/12/2009לא, מאחר שהרכב נרשם לראשונה עד   .ב

 .₪ 3,840) בסך המודל הליניאריכן. לשכרו של עוז ייזקף שווי שימוש ברכב צמוד (  .ג

  לא, מאחר שמדובר ברכב מסחרי.  .ד

  פתרון  

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

  טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד.

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

, אשר ייזקף לשכרו 31/12/2009, ששנת רישומו עד 2שווי השימוש ברכב צמוד, מקבוצת המחיר 
  .₪ 960,2 - 1/2014-של עוז ב

  

  תשובה א.
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ַההֹוָצָאה טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה שלה, אם  תההעמיד לרשו מעבידה של נטע  .4שאלה מספר 
עמדה  1/2014-ב. ₪ 105, משלמת נטע את ההפרש מעל ₪ 105-הרט"ן גבוהה מְּבֶׁשל החודשית 

  .₪ 143רט"ן על הההוצאה ְּבֶׁשל 

  ? 1/2014תלוש בווי הרט"ן שיש ִלְזקֹוף לשכרה של נטע מהו ש

  ₪  38.00  .א  

  ₪  105.00  .ב

 ₪  52.50  .ג

  ₪  33.50  .ד

  פתרון    

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

  .(שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) תקנות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

ְלִפי הנמוך, והכל  ,שקלים חדשים 105העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 
  ".בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון נייד

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

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,
  ₪  143.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  143/  2= (  ₪  71.50  :₪ 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  143 - 105=  ₪   38.00  :מה נטעסכום ההוצאה החודשית ששיל

 max)  50.71 - 00.38;  0= (  ₪  50.33  של נטע: 1/2014שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .דתשובה 
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בן זוגה ( ֶׁשֲאִביֶהם ,5/3/2013-, ו1/6/2011, 9/1/2009, ילידי ילדים 3-ל ֵאם, 33בת אלמנה עובדת   .5שאלה מספר 

 םתוחיה ומגדלת א היא. כלכלתם עליהו אצלהנמצאים . הילדים 9/2013-ב נפטר )העובדתז"ל של 
 .ְלַבד

  ?2014בשנת המס  העובדתלכמה נקודות זיכוי זכאית 

 נ"ז  12.75  .א  

  נ"ז  9.75  .ב

 נ"ז  10.75  .ג

 נ"ז  11.75  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  שנים. 5מלאו לו  2014. בשנת המס 9/1/2009הילד הבכור יליד 

  שנים. 3מלאו לו  2014. בשנת המס 1/6/2011הילד השני יליד 

  .שנה אחתלו  הלאמ 2014. בשנת המס 5/3/2013הילד השלישי יליד 

, נחשבים הילדים השני והשלישי, לעניין 2014 ארבע שנים בשנת המס הםשטרם מלאו למאחר 
  ים.ָּפעֹוט(ב) לפקודה, 40ס' 

, נחשב כל אחד מהילדים )הורה עצמאי הבראשמשפחה ש( הורית-מאחר שהם ילדים במשפחה חד
  הורית".-השני והשלישי "פעוט במשפחה חד

נפטר  הםאחד מהורימאחר שו ,תשע עשרה שניםדים מאחר שבשנת המס טרם מלאו למי מהיל
  .ילד להורה אחד"נחשב כל אחד מהם ", בשנת המס או קודם לכן

  :2014בשנת  העובדתנקודות זיכוי להן זכאית 

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

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

  נ"ז  0.50  ] ................................א לפקודה36ס'  אשה [

  ) לפקודה:1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס  נ"ז 2
   שבה   המס   לידתו ועד לשנת   שנת שלאחר 
  נ"ז 2 × )3-ו 2, 1ילדים ( 3נ"ז  =     6.00  ] ....לפקודה ))(ג4(ג)(66סעיף  [ שנים 5 מלאו לו

  א) לפקודה:1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

  שנת  לאחרש   המס  בשנת  פעוט נ"ז בשל  2
  נ"ז 2 ×) 3(ילד  1=    נ"ז   2.00  ..................  ]לפקודה )בא)(1(ב)(40ס'  [לידתו 

שבה   בשנת המס  בשל פעוט  אחת"ז נ
  מלאו 

  נ"ז 1 ×) 2(ילד  1נ"ז  =     1.00  ]  ............לפקודה )בא)(1(ב)(40ס'  שנים [ 3לו 

  ב) לפקודה:1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

הורית שבה -במשפחה חדנ"ז אחת להורה 
   זכאי  הורה  כשאותו    ",אחד להורה   ילד"

  נ"ז   1.00  ................      )1(ב)(40לנקודות זיכוי לפי ס' 

  נ"ז  57.12  ..................................  סה"כ נקודות זיכוי

  

  .אתשובה 
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  מהסכומים שלהלן:  , הורכבה₪ 177,600 - 2014בשנת המס  הכנסתו של עוז  .6שאלה מספר 

  ₪  96,000  ................... )הכנסה מבוטחתיסוד (משכורת  .1 
  ₪  81,600  ................................................. פרמיות . 2 

בקופת גמל לקצבה  ₪ 5,280-בקופת גמל לקיצבה כ"עמית עצמאי" ו ₪ 11,424לאחר שהפקיד 
), הותר לו ניכוי ₪ 11,520 -הפקדות המעסיק לקופת גמל לקיצבה, בעד עוז, באותה שנה כ"עמית שכיר" (

  . לפקודה א45לפי ס'  ₪ 3,129לפקודה וזיכוי בסך  47לפי ס'  ₪ 7,764בסך 

לפקודה, הותר  36-ו 34לפי ס' . ₪ 25,746 -לפקודה  121לפי ס'  ושחושב ל(ברוטו) מס ההכנסה 
 ₪ 16,731מס הכנסה בסך של  םשיל עוזלאחר הפחתת הזיכויים,  .5,886זיכוי ממס בסך  ול

  .2014בשנת 

  ?2014בשנת  עוזמהי "הכנסה חייבת" של 

 ₪  153,105  .א  

 ₪  160,821  .ב

 ₪  144,117  .ג

  ₪  169,836  .ד

  פתרון    

  ג)6(9, ס' 1ס'  -מס הכנסה  פקודת  רלוונטייםסעיפים 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

כנגד המובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  -לפקודה  א45-ו 36, 34זיכויים, הניתנים מכוח ס' 
  לשלם לאותה שנה. עוז. כלומר, הם מופחתים מהמס שעל המס לאותה שנה

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

 47לפי ס'  ו, שהותר ל₪ 7,764בסך  הניכויהיא ההכנסה לאחר  עוזכלומר, "הכנסה חייבת" של 
  -לפקודה 

  סה"כ הכנסה ₪ 600,177 -לפקודה 47 לפי ס' ניכוי שהותר ₪ 764,7=  ₪ 836,169

  .דתשובה 
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  .0.3%של  חודשיתושאת ריבית נ. ההלוואה צמודה למדד ומעבידההלוואה מ קיבלה נטע  .7שאלה מספר 

ספק, קרן למען הסר [ ₪ 7,900ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 11/2014בחודש 
  ].3/2016-ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב

בתקופת  %2.0-ב ירדאם המדד ו לשנה %31.4(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
, )סכום מעוגל( נטעשל  שכרהמהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף ל), 11/2014הזקיפה (חודש 

  )מעניין המע"מ בחישוביכםהתעלמו ( )?11/2014ההלוואה בתקופה זו ( בגין

 ₪  4  .א  

 ₪  12  .ב

 ₪  0  .ג

  ₪  20  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

 הכנסה, מהווה מעבידועובד מ קיבלהנחה בריבית על הלוואה ש ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס
  .עובדבין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבית ששילם השההכנסה היא ההפרש מעבודה. 

שיעור " - 2014) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  4.31%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לעניין סעיף 

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

(ט) שחל עליו רק שיעור עליית 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,800>  יתרת ההלוואה 7,900.                     המדד

  

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 7,900×  4.31%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  365=  ₪ 27.99

  :נטע מההסכום ששיל

  ₪ 7,900×  ]ריבית  0.3% + שיעור עלית המדד )-0.2%( [ = ₪ 7.90

  

  ).₪ 27.99מהסכום הנדרש לפי התקנות (), קטן ₪ 7.90( נטע מההסכום ששיל

  מינימום 27.99 <חוייב בתקופת הזקיפה  7.90

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 20בסך של  שווי ריבית נטעשל  שכרהליזקף לפיכך, 

  התקנות לפיריבית נדרשת  99.27 - נטע מהסכום ששיל 90.7=  ₪ 09.20=      )(מעוגל ₪ 20

  

  .דתשובה 
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אקדמיה למוסיקה ולמחול , סיים לימודי תואר אקדמי ראשון (בוגר במוסיקה) ב26עוז, רווק בן   .8שאלה מספר 
שנים. עוז מסר למעסיקו את כל  3. לימודי התואר נמשכו 2011 ביוליזכה בתואר , ובירושלים

  הטפסים והאישורים הנדרשים לעניין.

  ?2014וז בשנת המס לכמה נקודות זיכוי זכאי ע

 ז"נ  3.00  .א  

  ז"נ  2.25  .ב

 ז"נ  2.75  .ג

  ז"נ  3.25  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

 1/1/2014הרלוונטי למי שסיים את לימודיו שלא מיום ג לפקודה, בנוסח 40לפי ס' 
  - 31/12/2015עד 

יחיד) תובא בחשבון נקודת זיכוי  -בחישוב המס של יחיד תושב ישראל (בסעיף זה   (א)  " 
ומחצית נקודת זיכוי אם הוא זכאי לקבל  אחת אם הוא זכאי לקבל תואר אקדמי ראשון

  תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.

נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון   (ב)  
במספר שנות מס שהן כמספר שנות לימודיו האקדמיות, ובלבד שתובא בחשבון בלא 

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

נקודת זיכוי אחת כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשון תובא בחשבון   (ג)  
, החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי ראשון

החל בשנת  -ומחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה בעבור לימודי תואר אקדמי שני 
  אקדמי שני.המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר 

על אף האמור בסעיף קטן (ג), יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום   )1(ג  
עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו היא תנאי להתמחות, זכאי לבחור אם נקודות 
זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה 

מי האמור או החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקד
סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס שלאחר 

  שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.

  ...  (ד)  

נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעיף זה, לפי הענין, תובא בחשבון   (ה)  
ודים לתואר אקדמי ראשון אחד או לתואר אקדמי שני אחד, בלבד, ולאחר בעבור לימ

  "  שהיחיד המציא לפקיד השומה אישור על סיום לימודיו וזכאותו לתואר כאמור.
  

, "מוסד להשכלה גבוהההיא " האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים
, לפי אתר האינטרנט של המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק

. התואר האקדמי הראשון האמור, "בוגר להשכלה גבוהההמועצה 
 11(ראו בעמוד על ידי המועצה הנ"ל  מוכרבמוסיקה" של האקדמיה, 

, וראו בטבלאות מס הכנסה שצורפו למבחן ופורסמו באתר הלשכה

  ).http://che.org.ilבאתר המועצה להשכלה גבוהה בכתובת: 
  

שנים. לפיכך, בשנת  3לימודי התואר נמשכו  .2011בשנת  ראשוןהתואר הלימודי את  םעוז סיי
  ג לפקודה.40, לפי ס' בשל התואר האמור הוא זכאי לנקודת זיכוי אחת 2014המס 

  

  :2014נקודות זיכוי להן זכאי עוז בשנת 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז   00.1  תואר אקדמי ראשון

  נ"ז   52.3  סה"כ נקודות זיכוי
  

  .דתשובה 
   

http://che.org.il
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 תקבלמו אצל עוז עובדת, 25רווקה בת , נטע  .9שאלה מספר 
  . "חלקית"משכורת  ואצל

שמסרה לעוז, בפרטים על  101-בטופס ה
שיש לה הכנסה אחרת  ִסיְּמָנה הכנסות אחרות,

מסוג "משכורת חלקית". כמו כן, ) נוספת(
שהיא מקבלת נקודות זיכוי ומדרגות  ִסיְּמָנה

מס בהכנסה האחרת ועל כן אינה זכאית להם 
  הכנסתה אצל עוז.  ְּכֶנֶגד

סימנה את המשבצת  לאהיא בטופס האמור 
"אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין 

סימנה את המשבצת  ולאהכנסתי האחרת...", 
"אין מפרישים עבורי לקיצבה/לביטוח אובדן 

  כושר עבודה בגין הכנסתי האחרת...".

בגין  .₪ 7,500 -עוז  אצל 1/2014-ה במשכורת
 ₪ 562.50פריש עבורה משכורתה זו, עוז ה

 ₪ 450.00-, ולקרן השתלמות (חלק המעביד)
. צבהילמרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל לק

לקרן  ₪ 187.50 -המעביד, נטע הפרישה גם היא את חלקה (חלק העובד)  כנגד תשלומי
  צבה.ילקופת הגמל לק ₪ 412.50-ההשתלמות ו

ממנה לנכות , כמה מס הכנסה עליו מפקיד שומה תיאום מס אישור עוזלא מסרה ל נטעאם 
   ?1/2014בתלוש 

 ₪  3,487  .א  

  ₪  4,374  .ב

  ₪  4,086  .ג

   ₪  3,600  .ד

  פתרון  

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  , הנחיות מס הכנסה101טופס 

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

". חלקיתשיש לה הכנסה אחרת מסוג "משכורת  101-סימנה בטופס ה נטעלפי נתוני השאלה, 
שהיא מקבלת נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה האחרת ועל כן אינה זכאית  סימנהכמו כן, 

   .עוזהכנסתה אצל  ְּכֶנֶגדלהם 

"אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין הכנסתי  את המשבצת האמור היא לא סימנה בטופס
 יטוח אובדן כושר עבודה/לב"אין מפרישים עבורי לקיצבהסימנה את המשבצת  ולאהאחרת...", 

  בגין הכנסתי האחרת...", 

 לפי הנחיות מס הכנסה,, אישור תיאום מס מפקיד השומהלא המציאה למעבידה החדש לאחר ש
  רבי לפי התקנות מכל תשלומיו.נכות מס מהוא מנוע מלנכות מס לפי לוח הניכויים ועליו ל

ולנכות  קיצבהקרן השתלמות ולותיו להפרש ךאת ס נטעה של לצרף למשכורת עוזעל כלומר, 
  .לפי התקנות ַהְּמַרִּביבשיעור מס 

  ₪  7,500.00  נטעשל  1/2014משכורת 

  ₪  562.50  לקרן השתלמות ת המעבידסכום הפרש

  ₪  00450.  לקיצבה  ת המעבידסכום הפרש

  ₪  8,512.50  ברוטו למס

  512.50,8×  %48=  ₪  00.086,4    -ְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות  ְמַרִּבימס 

  .גתשובה 
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), 7/9/2014-בעם תחילת עבודתה ( מעסיקה.אצל  7/9/2014-לעבוד ב ה, התחיל25 תב ה, רווקנטע  .10שאלה מספר 
יש  ₪ 61,500אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי האישור, עד שכר שנתי של  למעסיק המסר

שכרה של נטע בחודשים  לסכום ֶזה ֵיׁש ְלַנּכֹות מס בשיעור ַהְּמַרִּבי.. ֵמֵעֶבר 36%ְלַנּכֹות מס בשיעור 
  היה כלהלן: 12/2014-שקדמו ל

  11/2014  10/2014  9/2014  חודש
  ₪ 18,464  ₪ 19,698  ₪ 14,963  משכורת

  על פי אישור תיאום המס. לנכות ומס כפי שהיה עלימשכרה של נטע כה ינ המעסיק כמתחייב,

  , כמה מס הכנסה יש לנכות ממנה בתלוש זה?₪ 19,548הוא  12/2014-באם שכרה של נטע 

 ₪  9,383  .א  

 ₪  7,037  .ב

 ₪  8,378  .ג

  ₪  7,779  .ד

  פתרון  

  .10, תק' 1תק'  -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

פקיד השומה רשאי להורות " -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 10לפי תקנה 
שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר או עלול 

ניכוי המס, בין כתוצאה מתשלום משכורת  להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב
או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת יותר 
ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, 

  ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור
  

            :12/2014עד  9/2014שכר ִמְצַטֵּבר של נטע בחודשים 

72,673 ₪   =19,548  +18,464  +19,698  +14,963  

  ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:  12/2014עד  9/2014-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות בגין שכר מ

  61,500×  36%) +  72,673 - 61,500× (  48%=  ₪ 27,503.04)  =  סכום מעוגל( ₪ 27,503

  :                      11/2014עד  9/2014שכר מצטבר של נטע בחודשים 

53,125 ₪  =18,464  +19,698  +14,963  

  ₪ 53,125>  לפי אישור תיאום המס 36%תקרת ניכוי  ₪ 61,500

×  36%=  ₪ 19,125                       :11/2014עד  9/2014סה"כ מס שנוכה בחודשים 
53,125  

  

 - 19,125=  ₪ 8,378                              :12/2014מנטע בתלוש  מס שיש לנכות
27,503  

  

  .גתשובה 
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העובדים ששילם להם משכורת על מספר לפקיד השומה בו מדווח המעביד שמהו הטופס   .11שאלה מספר 
, שכר עבודה, או 6חודש, משכורת חלקית, משכורת בלתי קבועה, קיצבה, תשלום לפי תקנה 

על סכום המשכורת  ,בחודש הדיווח 13-בחודש הקודם עד ל 14-מענק פרישה בתקופה שבין ה
ששילם, בתקופה האמורה, בין אם נוכה ממנה מס ובין אם לאו, ועל סכום המס שניכה לפי 

  ?באותה תקופה 7או  6, 5, 4, 3תקנות ה

 126טופס   .א  

 130טופס   .ב

 102טופס   .ג

  106טופס   .ד

  פתרון  

  (א)11 תקנה -תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  - תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)(א) ל11לפי תקנה 

, על מספר העובדים 0102טופס בכל חודש דין וחשבון ב 15-מעביד יגיש לפקיד השומה עד ה  "
ששילם להם משכורת חודש, משכורת חלקית, משכורת בלתי קבועה, קיצבה, תשלום לפי 

בחודש  13-בחודש הקודם עד ל 14-, שכר עבודה, או מענק פרישה בתקופה שבין ה6תקנה 
ם, בתקופה האמורה, בין אם נוכה ממנה מס ובין אם לאו, הדיווח, על סכום המשכורת ששיל

באותה תקופה, וישלם באותו מועד את  7או  6, 5, 4, 3ועל סכום המס שניכה לפי תקנות 
  " סוכם המס שניכה כאמור.

  .גתשובה 
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  שנים. 8מעסיקה בעכו, זה  שנים, עובדת אצל 3זה  ְׁשלֹוִמי בישוב קבועה תושבת נטע,  .12שאלה מספר 

   ₪  217,940  .................................. . משכורת1  :ְּכִדְלַהָּלןהיתה  2014 בשנת ההכנסת
  ₪  43,680  ............ שווי שימוש ברכב צמוד. 2  

  ? (סכום מעוגל) 2014בשנת  נטעת זכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 ₪  17,688  .א  

 ₪  26,545  .ב

 ₪  23,973  .ג

  ₪  28,678  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

על הכנסה חייבת מיגיעה  11%הנחה של  ַמְקָנה ,2014, בשנת המס שלומישוב ביתושבות קבע 
  .לשנה ₪ 241,320אישית עד לתקרה של 

הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו " היא ""הכנסה חייבתלפקודה,  1לפי ס' 
  ". ממנה לפי כל דין

  , כולה מיגיעה אישית.₪ 261,620 - 2014בשנת  נטעהכנסתה החייבת של 

  משכורת 217,940+  כב צמודשווי שימוש בר 43,680=  ₪ 261,620  
  

  .2014שנת המס  בכל בשלומיהיתה תושבת קבועה  נטע

  - (מעוגל) 2014בשנת  נטעזיכוי "תושב ישוב" לו זכאית 

   Min)  הכנסה 620,261;  תקרה 320,241× (  שיעור ההנחה %11 = 26,545.20  = (מעוגל) ₪ 545,26

  .בתשובה 
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  , והמס שנוכה ממנו:5/2014עד  1/2014, בחודשים 28 ן, רווק בעוזשל  להלן פירוט שכרו  .13שאלה מספר 

  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014  חודש

  ₪ 15,399  ₪ 5,011  ₪ 5,785  ₪ 11,625  ₪ 6,455  השכר החודשי

  ₪ 1,454  ₪ 0  ₪ 104  ₪ 930  ₪ 202  מס הכנסה שנוכה בתלוש

 על בסיס מצטבר, והמס מחושב ₪ 765,14, עמד על 20146/בתלוש , עוזאם השכר החודשי של 
  )?סכום מעוגלבתלוש זה ( ומס הכנסה יגבה משכר ), כמה1/1/2014מתחילת השנה (

 ₪  1,714  .א  

 ₪  4,657  .ב

 ₪  8,379  .ג

  ₪  1,845  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121, 36 ,34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  ממשכורת ומשכר עבודה)תקנות מס הכנסה (ניכוי 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  :2014בשנת  עוזזיכויים להם זכאי 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   25.0  נסיעות

   ₪ 50490.=  ₪ 218× נ"ז    25.2  סה"כ נקודות זיכוי

    החודשים: 6-שכר מצטבר ב

  ינואר 6,455+  פברואר 11,625+  מרץ 5,785+  אפריל 5,011+  מאי 15,399 +יוני  14,765 = ₪ 59,040

  59,040/  6=  ₪  9,840  החודשים: 6-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,224.50 ₪ = 21%  × )9,010 - 9,840 (  +14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

.00734 ₪  ) =0  ;.50490 - .50224,1  (max  

  :5/2014עד  1/2014 יםבחודשששולם מצטבר מס 

 ינואר 202+  פברואר 930+  מרץ 104+  אפריל 0 +  מאי 1,454=  ₪ 690,2

    :6/2014-ב עוזשל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 734 × חודשים 6(  - ששולם מצטבר מס 690,2=  ₪ 714,1

  .אתשובה 
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), הורכב 28-ו 24בנים, בני  2-אם ל( 51של נטע, עובדת נשואה בת  1/2014כבכל חודש, תלוש   .14שאלה מספר 
  .₪ 1,054ושווי ארוחות בסך  ₪ 41,460ממשכורת יסוד בסך 

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

  ₪  30,351  .א  

 ₪  26,143  .ב

 ₪  30,805  .ג

   ₪  31,405  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121 (ג),66 א,36 ,36, 34ס'  -קודת מס הכנסה פ  סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  נקודות זיכוי:

  2.00  ישראלנ.ז. תושב 

  0.25  נ.ז. נסיעות

  50.0  אשהנ.ז. 

  ₪ 599.50=  ₪ 218×   2.75  סה"כ נקודות זיכוי

  תת חודשימשכור 41,460+  ארוחותשווי  1,054 = ₪ 42,514         :נטעלמס" של  ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:

  לפקודה: 121מס לפי ס'   

  ₪ 41,830מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  ₪ 11,380.30 + ) 514,42 - 830,41(  × %48 = ₪ 62.708,11

    

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  11,708.62 - נקודות הזיכוי  599.50=  ₪ 11,109.12=      סכום מעוגל ₪ 11,109

  

  שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה:

  תשלומים ללא זקיפות שווי  460,41 -הזיכוי מס לאחר הפחתת נקודות 109,11=  ₪ 351,30

  .א תשובה
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  .15שאלה מספר 

  

  

וכל  לאוקראינהיממות. הנסיעה  12, ע"י מעבידה, למשך לאוקראינהִנְׁשְלָחה נטע  2014בשנת 
   ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה בה היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד.

  : ַהּמּוָכחֹות הנסיעההוצאות 
  ].$  1,359 -[מחיר כרטיס במח' עסקים באותה טיסה  $  2,103 -. כרטיס טיסה במח' ראשונה 1
  .$ 2,688סה"כ  -לכל לינה  $ 224לינות במלון, במחיר  12. הוצאות לינה: 2
  .$ 384סה"כ  -באוקראינה  ְׁשִהָּיהלכל יום  $ 32. הוצאות אחרות: 3

  .ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות וזההִנְדָרִׁשים למעבידה  המסמכיםכל  ואתון נטע הגישה את החשב

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

 ] ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִּפי התקנות

  $  1,024  .א  

 $  1,408  .ב

 $  1,416  .ג

 $  1,128  .ד

 פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

סכום לא נמצאת ברשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה ו אוקראינה
 .25%-ב "הוצאות אחרות"

   :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה

הסכום שיותר בשל הוצאות , תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)) ל2)(א)(2(2ְלִפי תקנה   
. במחלקת עסקים באותה טיסהממחיר כרטיס  100% -חלקה ראשונה במטיסה כרטיס לרכישת 

(כמחירו של כרטיס  1,359$ -לניכוי ְּבַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה הסכום שיותר לפיכך, 
  במחלקת עסקים באותה טיסה).

  )עלות  $ 103,2 - $ 359,1=  (    $ 744הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינן מותרות בניכוי: 

  : הוצאות לינה

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

  כל הוצאות הלינה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

  -ֲעבּור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך) 

  כל הוצאות הלינה המוכרות; -דולר  115-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ  )1(

  דולר ללינה; 115-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% -דולר  115-לגבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(

  דולר ללינה, הנמוך ביניהם. 262, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה  -"הוצאות לינה מוכרות"   

  .12 -, סה"כ לינות $ 224הוציאה ֲעבּור כל לינה  נטע
  ):כל הוצאות הלינה המוכרותהלינות הראשונות ( 7הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

  min)  התקרה $ 262 ההוצאה בפועל , $ 224× (  לינות 7=  $ 1,568  
  :דולר 115-, שעלותן גבוהה מהלינות הנותרות 5הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

  min)  התקרה $ 262 ההוצאה בפועל , $ 224× (  75%×  לינות 5=  $ 840  
  $ 1,568+  $ 840=    $ 2,408הלינות:   12סה"כ הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

  ) הוצאה בפועל $ 2,688 - מותר בניכוי $ 2,408( =         $ 280לינה שאינן מותרות בניכוי:  ' הוצ

   :אחרותהוצאות 

הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), ג)(2(2 'ְלִפי תק  
-  
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 74-לא יותר מ -אם נדרשו הוצאות בשל לינה   )1(

  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 123-לא יותר מ -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה   )2(

  min)  כשנדרשו הוצאות לינהלכל יום שהיה   תקרה $ 74 , ליוםההוצאה  $ 32× (  ימי שהיה 12=  $ 384

  ., מותרת בניכוי במלואה"הוצאות אחרות"בשל  $ 384 בסך אהלפיכך, ההוצ

  ) $ 744+  $ 280= (         $ 1,024:  לצורך חישוב מס נטעהסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של 

  .אתשובה 
   



16  

 

 2015ועד יוני מ                                         2014שנת המס 

 

  .16שאלה מספר 

  

 ₪ 7,943 - 1/2014, בחודש שכר היסוד שלו. שנה 19מלאו לה  2014נשוי + בת שבשנת המס עוז 
  חודש. בכל נטו ₪ 381,3 של בסך רכיב שכר קבוע המעביד ול משלם, היסודשכר נוסף על ). ברוטו(

ביטוח לאומי התעלמו מדמי ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2014-לצורך חישוב מס ב עוזשל  ומהו שכר
  )ודמי ביטוח בריאות

 ₪  12,668  .א  

   ₪  11,874  .ב

  ₪  12,223  .ג

   ₪  12,128  .ד

  פתרון    

  . ב121, 121 (ג),66 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  ₪ 943,7   עוזשל  בסיסשכר ה

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  25.0  נסיעותנ.ז. 

  ₪ 490.50=  ₪ 218×   2.25  סה"כ נקודות זיכוי

). כלומר, 10%מדרגת מס ( ₪ 528בחודש הוא  ₪ 5,280לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .רכיב השכר הקבועניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .14%במדרגת מס שולי  עוזנמצא  7,943בשכר 

   7,943+  3,381) /  1 - 14%= (  11,874.40<  14%"גבול" מדרגת המס  9,010

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 010,9 - 943,7( =  ₪ 1,067, נותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

  .₪ 149.38  - 14%, ומס בשיעור ₪ 917.62 -"נטו"  86%-מתפצלים ל ₪ 1,067

   3,381.00 - 917.62=  ₪ 2,463.38יתרה שנותרה לגילום:  

    .21% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  38.463,2) /  1 - %21= (    ₪ 118.20,3  גילום היתרה:   

  1,067.00+  3,118.20=    ₪ 4,185.20  כשהוא מגולם: ₪ 3,381הסכום   

   7,943+  4,185.20=  12,128.20>  21%"גבול" מדרגת מס  14,000

     ₪ 128,12  :   )מעוגל( 2014/1- לצורך חישוב מס ב עוזשל  ושכר

  .דתשובה 
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  .17שאלה מספר 

  

    :ההשקעותיועצת של נטע,  1/2014תלוש  ְרִכיֵבילהלן 

    ₪  14,379  .................................................................................... שכר יסוד 1
  ₪  1,518  ..................................... תשלום עבור מתן שירות חד פעמי למעביד. 2
  ₪  977  .................לפנסיה)  ְּכַמְרִּכיב ַהִּנְכֶלֶלת(תוספת קבועה  יועציםתוספת . 3
  ₪  356  .....................................................נסיעה (חופשי חודשי) .. ַּבתּוְקצ. 4

למען הסר ספק,  [לקרן השתלמות  ₪ 1,178.40, סך של 1/2014ֲעבּור נטע, בעד שכר  ִהְפִריׁשהמעביד 

  ].כדין לאותה קופה האת חלק ההפריש נטע

  ? של נטע, ְּבֶׁשל הפרשת המעביד לקרן השתלמות מהו השווי אשר ִייָזֵקף לשכרה

 ₪   26.70  .א  

 ₪   99.97  .ב

 ₪   0.00  .ג

   ₪   73.27  .ד

  פתרון    

  (ה).3ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 

סכומים ששילם מעביד לקרנות השתלמות בשביל עובדו בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי   " 
הסכם קיבוצי), ולגבי עובד שאין  -, (להלן 1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו, הוותק  -הסכם קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי עובד הוראה  %8.4-מים, אך לא יותר משלו ותנאי העבודה שלו דו

, יראום כהכנסת עבודה של העובד מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר %7.5-ולא יותר מ
בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור יראום כהכנסת 

 -עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 

למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר  -ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה  -" ורת קובעתמשכ"
אך לא יותר מכפל הסכום  -שעות נוספות ותשלומים ְּבֶׁשל מאמץ מיוחד או אירוע מסויים 

המהווה תקרה ְלִעְנַין תשלום תוספת היוקר ְּכִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם ֵּבין לשכת 
  " גונים הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;התיאום של האר

"משכורת קובעת" כוללת את  -") חבק מס הכנסהלפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה ("
המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת 

שכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות הנכללת כמרכיב לפנסיה לרבות דמי הבראה. "מ
נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר 
הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע 

  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

נסיעה בסכום קבוע (חופשי  ַּבתּוְקצ"לקה"ל של נטע אין לכלול  לפיכך, במשכורתה הקובעת
תשלום עבור מתן שירות חד פעמי , ו"הלכיסוי הוצאותי הא תשלום שניתן לי", שהחודשי)

  .₪ 15,712". כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על למעביד
  

  של נטע: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ; שכר יסוד  14,379+  יועצים תוספת 977= [ (  ₪ 15,356

  משכורת קובעת 15,356×  7.5%=  ₪ 1,151.70    של נטע: מהמשכורת הקובעת 7.5%

  של נטע: לגבולות שבחוק, שיזקף לשכרה ֵמַעלהסכום ששילם המעביד לקה"ל 

70.26 ₪  =70.151,1 - 1,178.40  

  .אתשובה 
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 מעסיקו( לפקודה 10 ס' עבודה במשמרות לענין ִמְתַקֶּיֶמתבו  ,ַיְצָרִני ְּבִמְפָעליצור  עובדא וה עוז  .18שאלה מספר 

  הורכבה מהסכומים הבאים: ,2014 בשנת המס ,הכוללת ממשכורת והכנסת). היחיד
  ₪  92,358  ....................................... עבודה במשמרת הראשונה. 1
  ₪  41,957  ........................................... השניהעבודה במשמרת  .2
  ₪  3,176  ....השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וחזרה. 3
  ₪  6,845  ............................................................ בונוס שנתי. 4

  ?  2014 בשנת עוז קבליש משמרות בגין במס הזיכוי מהו סכום
  ₪  3,921  .א  

  ₪  4,398  .ב

  ₪  5,424  .ג

   ₪  6,294  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  זיכוי ִמְׁשָמרֹות:

  92,358 + 41,957 + 3,176 + 6,845=  ₪   144,336  : 2014-ממשכורת ב עוזהכנסה כוללת של 

   ₪   128,520  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

   ₪   15,816  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  משמרת שניה בלבד  ₪  41,957  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  41,957 - 15,816=  ₪   26,141  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  26,141×  15%=  ₪  3,921   :)סכום מעוגל( הטבת המס

  בשנה ₪   11,280  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  921,3;  תקרה 11,280= (  ₪   921,3  בדיקה מול התקרה:

  .אתשובה 
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  .19שאלה מספר 

  

. 9/3/2014-ב שפוטרהעד  ,ובמשרה מלאה משכורת חודש""ב שנים, 6 אצל מעסיקה העבד נטע
  :ִּכְלַהָּלן ,"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה) ְלַרּבֹות( קבועה היתההחודשית  משכורתה

   ₪  5,918  ... ........................................................................ שכר יסוד.  1
  ₪  1,866  ................. )ְּתפּוָקה ְּגדֹוָלה ֵמַהּנֹוְרָמה המשולם בגין ִעידּודשכר (פרמיות .  2
  ₪  1,093  ............................................................... מחלקתיתתוספת  . 3

  . ₪ 106,524 - הממעסיק הקיבל נטעשהפרישה מענק סך 

ככל שהדבר דרוש,  -? א) לפקודה7(9פרישה זה, לפי ס' מענק מס של ב החייבמהו החלק 
, אֹוטֹוָמִטית ֶׁשְּבַסְמכּותֹו ְלַהֲעִניק הגדלת פטור הקשיהשומה ובלפקיד  התפנ נטעש ַהִּניחּו

   בהתאם. והפטור הּוְגָדל

  ₪  26,631  .א  

  ₪  43,425  .ב

   ₪  32,364  .ג

   ₪  53,262  .ד

  פתרון    

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

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :, פטור ממסא)(א) לפקודה7(9לפי ס' 

עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת  -מענק הון שנתקבל עקב פרישה   )1(  "
עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי המנהל 
לפטור את העודף, כולו או מקצתו, בהתחשב בתקופת השירות, בגובה השכר, בתנאי 

  העבודה ובנסיבות הפרישה;

לכל שנת  ₪ 12,360לה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על בשום מקרה לא יע  )2(  
  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְּבֶׁשל עבודה בחלק משנה;

הכנסת  - " לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, פירושהמשכורת" -לפי הנחיות מס הכנסה 
 כב צמוד.עבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש בר

עשר החודשים שקדמו -חודש״ אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שניםשל ״משכורת 
(כמשמעותו בתקנות פיצויי  להיות גבוה מ״שכר עבודה״ לפיטורים. סכום המשכורת יכול

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

          של חודש, לפי משכורת אחרונה: משכורת 

  יסוד שכר 5,918+  פרמיות 1,866+ תוספת מחלקתית  1,093=  ₪ 8,877

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללא, נטעשל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 

  min  [min)  תקרה 360,12;  877,8× (  שנות עבודה 6; מענק 524,106= [  ₪ 262,53

  ] פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להעניק.[         
  

) 26/7/2010-בתוקף מהנחיות מס הכנסה, בכפוף לבקשת האדם שפרש, מופעלת אוטומטית (לפי 
ממשכורת של חודש ולא יותר  150%-א) עד ל7(9סמכות המנהל להגדיל את הפטור בסעיף 

  .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
  

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כולל, נטעשל ַהֵחֶלק הפטור ממס של מענק פרישה 

  min  [min)  תקרה 360,12; 877,8×  %150 ( × שנות עבודה 6; מענק 524,106= [  ₪ 160,74

  

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: לאחרשל נטע, מס של מענק פרישה ב החייבַהֵחֶלק 

  ק הפרישהמענ 524,106 - חלק פטור ממס 160,74=  ₪ 364,32
  

  .גתשובה 
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 ופוטר מעבודת. עוז ָׁשִנים 4 ול ַמְּלאּו 2014שבשנת המס  אחד ילד לנטע ולהם י, נשו27 ןב, עוז  .20שאלה מספר 
משכורת משכורתו החודשית, לרבות עבודה.  שנות 3 ְלַאַחר, 31/10/2014-ב היחיד מעסיקואצל 

 במועד ֶׁשּמּוָלא 161-. בטופס ה₪ 19,140 -קבועה  היתה ,10/2014לחודש  והחודש ששולמה ל
 -), וחלקו א) לפקודה7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה ול חּוַּׁשב, 10/2014תשלום שכר 

  .הכנסה במס חייב, ₪ 16,440סך 

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

  ₪  5,096  .א  

 ₪  5,564  .ב

  ₪  5,330  .ג

   ₪  5,280  .ד

  פתרון  

  .  ב121, 121, (ג)66, 36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

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

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

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

ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש 
  ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה-ורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השניםלנכותו ממשכ

  החישוב:

      נקודות זיכוי:

  תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25 = 2.25

  25.2×  218=  ₪ 50490.  -סכום נקודות הזיכוי 

  .₪ 19,140 - 10/2014, לחודש עוזמשכורת החודש ששולמה ל

  16,440/  12=  ₪ 1,370  קבועה" (המענק החייב):החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי 

 19,140+  1,370=  ₪ 20,510מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

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

  ₪ 20,000בגין משכורת מצטברת בסך מס מצטבר  3,958.10 +)  20,510 - 20,000( ×  34%=  ₪ 4,131.50

  max)  50.131,4 - 50490.;  0= (  ₪  3,641    מס בניכוי זיכויים אישיים:     

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

  ₪ 14,000מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,098.10 +)  19,140 - 14,000( ×  31%=  ₪ 3,691.50

  max)  3,691.50 - 490.50;  0= (  ₪  3,201  מס בניכוי זיכויים אישיים:       

  3,641 - 3,201=  ₪ 440  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  440×  12=  ₪ 280,5  קבועה"):

  .דתשובה 
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  .21שאלה מספר 

  

  ₪  14,400  .............שכר יסוד .....................................  .1  של נטע: 1/2014להלן רכיבי שכר 
  ₪  3,600  ..)דירה עבור נטע ומשפחתהָׂשַכר המעביד ( ִּדּיּורשווי   .2
  ₪  2,050  ..............שווי השימוש ברכב צמוד ..............  .3

תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבַעל ֶחְׁשּבֹון  ,בחודש ₪ 1,080לקופת גמל לקיצבה  עבורהַמְפִריׁש מעבידה 
למען הסר ספק, נטע משלמת גם היא את חלקה, כדין, לאותה בחודש [ ₪ 397בדן כושר עבודה ואביטוח ול

  ].קופת גמל

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח  בגין 1/2014מהו השווי שיש ִלְזקֹוף לנטע בתלוש 
  ?)סכום מעוגל(אובדן כושר עבודה 

  ₪  233  .א  

  ₪  127  .ב

  ₪  0  .ג

   ₪  397  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  :2014בשנת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין 

 :קיצבהמעביד בקופ"ג ל מרכיב תגמוליחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל  . 1

  בסיס 14,400+  דיורשווי  3,600=  ₪ 18,000ללא שווי השימוש ברכב:   נטעשל  הכנסת עבודה

  min )רכבב שימושהשווי  ללאהכנסת עבודה  18,000 ; תקרה 36,356 ( × %7.5 = ₪ 1,350 < ₪ 1,080

 max)  0;  1,080 - 1,350= ( ֵאין שווי קיצבה: 

  ת מעביד לביטוח אובדן כושר עבודה:ְּבִגין הפרשחישוב הזקיפה   . 2

  תקרה ראשונה:

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

6.00%  =18,000  /1,080  

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

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

  ונבחר את הקטן ִמֵּבין השניים: 3.5%-את התוצאה שקיבלנו לנשווה 

%1.50  ) =%1.50 ;%3.50  (min  

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

  %1.50×  18,000=   ₪ 270.00  :1תקרה 

   תקרה שניה:  

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

  min)  18,000;  36,356× (  %3.5=  ₪ 630.00  :2תקרה 

   תקרה שלישית: 

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

270.00 ₪  =1,080 - %7.5  × )36,356  ;18,000  (min  

   max)  270.00;  0= (  ₪ 270.00  :3תקרה 

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

  min)  270.00;  630.00;  270.00= (  ₪ 270.00  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:

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

  max)  397.00 - תקרת ההוצאה 270.00;  0= (   ₪ 127.00                                           שווי א.כ.ע.:  

  .בתשובה 
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  :זה חודשב ובתלוש שכרההפרשות לקופות גמל,  .₪ 9,600 - 1/2014חודש ב ,עוזשל  שכרו  .22שאלה מספר 

  )עובד חלקשל עוז (תשלומיו   )חלק מעסיקתשלומי המעסיק (    

  מהשכר) 5.50%(  ₪ 528  מהשכר) 14.33%(  ₪ 1,376  קופת גמל לקיצבה 

  מהשכר) 2.50%(  ₪ 240  מהשכר)   7.50%(     ₪ 720  קרן השתלמות 

  ?שלעילתשלומיו  בשל, 01/2014בתלוש  עוזא' לפקודה) שיקבל 45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (

  ₪  213.15  .א  

  ₪  184.80  .ב

  ₪  167.48  .ג

   ₪  268.80  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  א לפקודה.45בשל תשלומיו לקופת גמל לקיצבה, זכאי עוז לזיכוי ממס לפי ס' 

  9,600×  5.5%=  ₪ 528                               -לקופת גמל לקיצבה  עוז"הפרשת עובד" של 

   - 1/2014-ב עוזהמזכה של  הכנסתו

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 700,8; הכנסה בפועל 600,9= {  ₪ 8,700

 min) }  700,8×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 00528.{  = ₪ 00.528     -מגבלת עמית שכיר 

  00528.×  %35=  ₪ 80.184  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .בתשובה 
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  ). 'יום א( 1/6/2014-שילמה נטע ב ,של עובדיה 5/2014 את משכורת  .23שאלה מספר 

), מתי על נטע , ביום ג', חל ערב חג השבועות3/6/2014-וב) חל חג השבועות (יום ד'( 4/6/2014-אם ב
קנות מס הכנסה , לפי ת5/2014לשלם את התשלומים לקופות הגמל של עובדיה, בעד משכורת 

  )?קופות גמל כללים לאשור ולניהול(

 ).יום ג'(  10/6/2014-לא יאוחר מ  .א  

 ).יום ה'(  12/6/2014-לא יאוחר מ  .ב

 ).יום א'(  15/6/2014-לא יאוחר מ  .ג

  ).יום א'(  8/6/2014-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  

  ):קופות גמלתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול ל 20לפי תקנה 

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

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

  " לשלם את המשכורת לעובד. )  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד2(
  

  .1/6/2014-ב נטע מהשיל השל עובדי 5/2014 את משכורת
  

  
  

הם המועד המוקדם מבין המועדים  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
.  לפיכך, תשלומיה של נטע לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן, שלעיל 20הנקובים בתקנה 

  .)יום ה'( 12/6/2014-לא יאוחר מ, כלומר, 1/6/2014ימי עסקים מיום  7רק אם ישולמו בתוך 

  .בתשובה   
   

תאריך ויום 

בשבוע

ימי עסקים 

מיום תשלום 

המשכורת

אירוע

יום תשלום המשכורת01/06/2014 יום א

02/06/20141 יום ב

 ערב שבועות03/06/2014 יום ג

 שבועות04/06/2014 יום ד

05/06/20142 יום ה

06/06/2014 יום ו

07/06/2014 שבת

08/06/20143 יום א

09/06/20144 יום ב

10/06/20145 יום ג

11/06/20146 יום ד

7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת12/06/20147 יום ה

13/06/2014 יום ו

14/06/2014 שבת

15 ימים מתום חודש 15/06/201485/2014 יום א

16/06/20149 יום ב
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"עובד זר", כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת , )ןאזרח סי( ו'צ  .24שאלה מספר 
. )בענף הבנין לפי היתר להעסקת עובד זר( הבניןמועסק ַּכִּדין בענף וַּכִּדין בישראל  ׁשֹוֶההתנאים הוגנים), 

  .₪ 11,640היה  ,שעות עבודה 180בעד  ,ושל 1/2014שכר 

מההכנסה ֶּכה ּוְינהוא  האםו ו'צמהו סכום "היטל העסקת עובד זר" שישולם ְּבִגין שכרו זה של 
  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)? ו'צלהמשולמת 

 .ו'צל ההיטל ינוכה מההכנסה המשולמת. ו'צבגין  ₪ 1,746חייב בהיטל של המעסיק   .א  

 .ו'צל ינוכה מההכנסה המשולמת לאההיטל . ו'צבגין  ₪ 1,746המעסיק חייב בהיטל של   .ב

 .ו'צל ההיטל ינוכה מההכנסה המשולמת. ו'צבגין  ₪ 2,328המעסיק חייב בהיטל של   .ג

  .ו'צל ינוכה מההכנסה המשולמת לאההיטל . ו'צבגין  ₪ 2,328המעסיק חייב בהיטל של   .ד

  פתרון  

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

  (הגדרות). 1ס'  -פקודת מס הכנסה 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

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

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

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

  עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;  )3(  
  א לפקודת מס הכנסה;75עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף   )4(  
עובד זר שמשולמת לו, ַּבֲעבּור חודש עבודה, הכנסה בסכום השווה לפעמיים השכר הממוצע במשק, או   )5(  

הכנסה בסכום השווה  -שעות בחודש  180-, ולגבי עובד זר המועסק פחות ממזההכנסה בסכום הגבוה 
הממוצע ומוכפל בסכום השווה לפעמיים השכר  180-למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא מחולק ב

  במשק, או הכנסה בסכום הגבוה ִמֶּזה;
, או עבירות נלוות, השוהה 1977-א לחוק העונשין, התשל"ז203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעיף   )6(  

  יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור.-אביב-במקלט לקרבנות סחר בתל
כם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין מדינה עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הס  )7(  

הסכם חופשת עבודה), והוא מועסק  -אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה 
  בהתאם לתנאים שבהסכם:

  הגעתו של העובד לישראל היא למטרת חופשה, ועבודתו בישראל היא מטרה משנית;  (א)
  חודשים; 12בישראל אינה עולה על התקופה המרבית לשהות העובד   (ב) 
  התקופה המרבית להעסקת העובד אצל מעסיק מסוים אינה עולה על שלושה חודשים;  (ג)
  העובד מבוטח בביטוח רפואי בכל תקופת שהותו בישראל;  (ד)
  מספר העובדים המועסקים אינו עולה על מכסת עובדים מרבית לשנה.  (ה)

פרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, ֶאָּלא ִאם (ב) לחוק האמור, לכל מונח ב44לפי ס' 
  ֵּכן נאמר במפורש אחרת.

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

  בחודש. ₪ 9,089 - 2014האמור, נכון לשנת המס 

. לפיכך, הוא פעמיים השכר הממוצע במשקנמוך ממשולמת, ַּבֲעבּור חודש עבודה, הכנסה בסכום  ו'צל
  השכר הממוצע במשק 9,089 × 2 = 18,178<  11,640        שלעיל. )5((א)44לא נופל בגדר החריג שבסעיף 

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

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

  )  64011,( × הבניןהיטל על העסקת עובדים זרים בענף  %15=  ₪ 746,1

התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (ב) לחוק 45ְלִפי ס' 
בעקיפין, מההכנסה של ההיטל לא ינוכה, במישרין או "  - )2004-ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

  ."העובד הזר

  .ו'צל ההיטל לא ינוכה מההכנסה המשולמת. ו'צבגין  ₪ 746,1המעסיק חייב בהיטל של לפיכך, 

  .בתשובה 
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  לסכומים הבאים:  תזכאיהיא נוסף על שכרה הרגיל, , 8/7/2014-, בבפרישתה של נטע מעבודתה  .25שאלה מספר 

   ₪  3,587  ..) ...העד ליום שבו פרש הפיצוי עבור ימי חופשה שלא ניתנו ל(חופשה  ִּפְדיֹון  .1
 ₪  57,019  .................................פיצויי פיטורים ............................................  .2
  ₪  642  ...................................................................) ֶהְפֵרִׁשים( ביגודַּבת ּוְקצ  .3
   ₪  2,936  ..............................) .פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלומחלה (ימי  ִּפְדיֹון  .4

  כ"מענק פרישה"? נטעשל  161-מהו סכום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופס ה

   ₪  63,542  .א  

  ₪  57,019  .ב

  ₪  64,184  .ג

   ₪  59,955  .ד

  פתרון  

  והנחיות מס הכנסה. 161א)(א), טופס 7(9פקודת מס הכנסה, ס'   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

 :161מתוך טופס 

  

 "פרישה כ"מענק נטע של 161-ה בטופס אותם לכלול שניתןבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
  ".מחלהימי  ו"פדיון "פיטורים פיצויי" הם

  פיצויי פיטורים 57,019+  מחלה ימי פדיון 2,936 = ₪ 955,59

  .דתשובה 
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  ני ע
  
  
  
  

  ֶׁשְּלַהָּלן: מהסכומיםהּוְרַּכב  המכירות, אישז, וע של השכרתלוש   .26שאלה מספר 

  ₪  9,195  .................................................................................................  יסודשכר .  1
  ₪  586 .......) .........קצובת נסיעות.  השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה ובחזרה (2
  ₪  3,239  ..) בכל חודש באופן קבוע וללא כל תנאי מתמשול( המכירות של עוז ִמִּפְדיֹון 2% - העמל.  3
  ₪  853  .............................................................................................. תוספת ותק.  4

 פיצויי פיטורים?ְלִעְנָין תקנות  וֶׁשּיּוְבאּו ְּבֶחְׁשּבֹון שכר עבודתסך הרכיבים ַמהּו 

  ₪  12,360  .א  

  ₪  13,287  .ב

  ₪  13,873  .ג

  ₪  10,048  .ד

 פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  ;שכר יסוד)   1(  (א)  " 

  ;תוספת ותק)   2(  

  )   תוספת יוקר המחיה;3(  

  משפחה.)   תוספת 4(  

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

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

  -) פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםפיצויי לתקנות  9לפי תקנה 

בחלק היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתלם בעד ביצוע עבודה מסויימת או   " 
או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרת, יראו כשכרו האחרון ביחס לשכר  מהפדיון

  "  כאמור את השכר הממוצע של שנים עשר החדשים שקדמו לפיטורים.

באופן קבוע וללא כל  ,בכל חודשמפדיון המכירות של עוז, משולמת לו  2%העמלה, בשיעור של 
  .תנאי

לענין  בחשבון שכר העבודה ש להביאורכיב שיוה מכל האמור לעיל נובע כי העמלה האמורה מהו
  תקנות פיצויי פיטורים.

  :לענין תקנות פיצויי פיטורים עוזשל  העבודהסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר 

 שכר יסוד 195,9+  עמלה 3,239 + ותקתוספת  853 = ₪ 287,13

 .בתשובה 
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הסכם קיבוצי מיוחד. אין בהסכם  ָחלעל חברת "נטע בע"מ" ועל כל עובדיה, המועסקים אצלה,   .27שאלה מספר 
  .יתן להוציא עובד ִמְּתחּוָלתֹוכל הוראה לפיה נ ָהָאמּורהקיבוצי 

לו בעד שתי השעות "נטע בע"מ" תשלם הועסק עובד שעות נוספות, לפי ההסכם הקיבוצי, אם 
  ).ְּכַבחֹוק 125%במקום ( מהשכר הרגיל 150%של הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה 

עובד היצור, מתחולתו של ההסכם הקיבוצי האם "נטע בע"מ" רשאית להוציא את עוז, 
ישולם לו בעד שתי השעות הנוספות הראשונות  ְלִפיו, ולהעסיקו באמצעות חוזה עבודה אישי

? (בחר/י את )כבחוק שעות עבודה ומנוחה(מהשכר הרגיל  125%יום שכר עבודה של ותו אשב
  המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 .הסכם קיבוציעל הוראה שב ּגֹוֶבֶרת. הוראה בחוזה עבודה אישי כן  .א  

 .בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי ֵאיָנן ניתנות לויתור לעובדזכויות המוקנות . לא  .ב

 מהגמול שיש לשלם על פי חוק שעות עבודה ומנוחה. ָנמּוךהאמור לא  ֶׁשַהְּגמּול, מאחר כן  .ג

  יו.על יחולולא ובכתב, שהוראות ההסכם הקיבוצי  ֵמרֹאׁש, אלא אם כן עוז הסכים, לא  .ד

  פתרון  

  .22, 20, 19, 15ס'  -חוק הסכמים קיבוציים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  ההסכם הקיבוצי המיוחד חל על "נטע בע"מ" ועל כל עובדיה.

  אין בהסכם האמור הוראה לפיה ניתן להוציא עובד מתחולתו. כלומר, עוז כלול בו.

הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי עבודה, סיום " -לחוק הסכמים קיבוציים  19לפי סעיף 
עבודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על עובד ומעסיק וזכויות המוקנות להם 

הוראות אישיות), יראו אותן כחוזה עבודה בין כל מעסיק וכל עובד שעליהם חל ההסכם,  -(להלן 
ד לא שונו או לא בוטלו כדין; ותקפן אף לאחר פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי, כל עו

  ".השתתפות בשביתה לא יראו כהפרת חובה אישית

זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי אינן " - אמורהלחוק  20סעיף  לפי
  ".ניתנות לויתור

הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל " -לחוק  22לפי סעיף 
ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה; היה השינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה  -על בעלי החוזה 

  ".בחוזה העבודה אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי

  .וצי על עובד, ככל שזה כלול בואישי אינו יכול לשלול את תחולת ההסכם הקיב עבודה חוזה

לפי חוזה אישי שתנאיו פחות טובים מתנאי ולשלם לו רשאית להעסיק את עוז לא  ""נטע בע"מ
  .ההסכם הקיבוצי

שכר עבודה  ,בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום על "נטע בע"מ" לשלם לעוז,
  .שבהסכם הקיבוצי, כמתחייב על פי ההוראה מהשכר הרגיל 150%-א יפחת משל

  

  הרחבת ההסבר:

.ניתן להוציא עובד מתחולתו של הסכם קיבוצי ולהעסיקו באמצעות חוזה עבודה אישי, ..  "
אולם בתנאי שהדבר נקבע במפורש בהסכם הקיבוצי. כך, בהסכמים קיבוציים רבים נקבעו 

בכירים. סוגים של עובדים שהנהלת המפעל רשאית להעסיקם בחוזה אישי, כגון עובדים 
מכלל הן אתה שומע לאו: משאין סעיף כזה בהסכם הקיבוצי הנהלת המפעל אינה רשאית 

  .להעסיק עובדים לפי חוזה אישי שתנאיו פחות טובים מתנאי ההסכם

לחוק הסכמים קיבוציים, ייתכנו מקרים בהם חל על עובד הן הסכם  22כמובן, לפי סעיף 
האישי מוסיף על התנאים שנקבעו בהסכם קיבוצי והן חוזה אישי, וזאת כאשר החוזה 

  "  הקיבוצי.

  ].מרכז רפואי אסף הרופא נ' מירב ברונר, איזבלה בליימן -מדינת ישראל  507/08[ע"ע 

  

  .בתשובה 
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המעסיק  ָאמּורעל פי הסכם העבודה, דש. על בסיס של חו הלִמְׁשַּתֵּלם  נטעשל עבודה השכר  .28שאלה מספר 
שילם המעסיק לנטע  9/4/2014-ב את שכר החודש הקודם. בכל חודש 9-ה עד היום הל לשלם

, שולם 3/2014, מתוך השכר בעד חודש ₪ 6,280.  סך של 3/2014רק חלק מהשכר בעד חודש 
, פיצויי השכר, ְּבֶׁשל איחור זה של תשלום נטעלבית הדין לעבודה ָּפַסק . 9/5/2014-לנטע רק ב

  ) לחוק הגנת השכר.1(א)(17ָׂשָכר ְמֵלִאים, ְלִפי ס' -ֲהָלַנת

 על פי פסיקת בית הדין? )₪ 6,280(מהו הפיצוי ֶׁשִּיָּוֵסף לשכר המּוָלן 

  ₪  3,184  .א 

  ₪  3,454  .ב

  ₪  2,198  .ג

  ₪  2,826  .ד

  פתרון 

  .9, 1 ס' - הגנת השכרחוק  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם עם תום החודש בעדו הוא " - לחוק הגנת השכר 9ס' ְלִפי 
-בחצות הלילה, טרם כניסת ה 31/3/2014-הוא ה 3/2014המועד לתשלום משכורת חודש  ".משתלם

1/4/2014.  

  :לחוק 1לפי ס' 

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

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

  הרחבת ההסבר:

המחוקק קבע את מועד תשלום השכר החודשי "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם. "עם" תום החודש " 
פירושו "בזמן" תום החודש (ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן שושן) ולא במועד מאוחר יותר מתום 

היום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנקציה כלפי המעסיק לעניין הפעלת פיצוי הלנת השכר אלא מ
העשירי שלאחר המועד לתשלום השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין מדובר ב"תקופה" בה נדרשת פעולה 

 השכראקטיבית כלשהי, אלא מדובר במועד ("היום התשיעי") שמעבר לו מתחילות לחול הוראות חוק הגנת 
המועצה  300139/98ע "ע[ ". בעניין פיצוי הלנת שכר, ככל שהיה מחדל של המעסיק בתשלום שכרו של עובדו

  ].אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המקומית דיר אל

  .9/5/2014-, שולם לנטע רק ב3/2014, מתוך השכר בעד חודש ₪ 6,280סך של 

ם (אלא א משתלויום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו העד ל ה, שלא שולם לנטעזה של  השכר עבודת
  ), הוא "שכר מולן".9/5/2014-רק ב

  (א) לחוק הגנת השכר:17סעיף  ְלִפי

  פיצוי הלנת שכר): -לשכר מולן ִיָּוֵסף הסכום הגבוה מבין אלה (להלן 

החלק העשרים מהשכר המולן,  -ְּבַעד השבוע הראשון שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה   )1(
 ;החלק העשירי מהשכר המולן -שלאחריו  או חלק משבועובעד כל שבוע 

על הסכום הכולל  20%לתקופה שמן המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת הפרשי הצמדה   )2( 
של השכר המולן והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה; בעד חלק מחודש תשולם 

 האמורה באופן יחסי. 20%התוספת של 

) לחוק הגנת השכר יהיו גבוהים 1(א)(17בתקופות של עליה מתונה במדד המחירים לצרכן, פיצויי ההלנה לפי סעיף 
  ).2(א)(17מפיצויי ההלנה לפי סעיף 

  .) לחוק הגנת השכר1(א)(17ְלִפי ס' מלאים,  ת שכרפיצויי הלנ נטעבית הדין לעבודה פסק ל

חל , הוא לפיכךשלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.  39-), הוא היום ה9/5/2014יום התשלום בפועל (
      שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה. 6-בשבוע ה

  ) 39/  7=  5.57=  6-( השבוע ה

  ) לחוק הגנת השכר:1(א)(17חישוב הפיצוי ְלִפי סעיף 

  6,280/  20=    6,280×  5%=    ₪  314  בעד השבוע הראשון: הלנת שכר פיצוי

  ) 6,280 / 10 ( × 5=    6,280×  %10×  5=    ₪  140,3  נוספים: ותשבוע 5בעד  ת שכרהלנ פיצוי

  ₪  454,3    :שכרהלנת  יפיצוסה"כ   

  .בתשובה 
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. בחודש ₪ 6,480 - על בסיס של חודש הלמשתלם  ה. שכרהעבודה מלאה אצל מעסיק תעובד נטע  .29שאלה מספר 
לדמי מחלה ִנְקַּבַעת לפי חוק דמי  ה'). זכותה-ימים (א' 5הוא בן  הבמקום עבודת שבוע עבודתה

  .ימים 90עומדת על  )"תקופת הזכאות המקסימלית"( התקופת המחלה ַהְּצבּוָרה של. מחלה

נמסרה ( עקב מחלה המעבודת הנעדר נטע ]'בם יו[ 30/6/2014 )ּכֹוֵלל( ְוַעד ]'בם יו[ 9/6/2014-ב ָהֵחל

שכר . אישור מחלה ַּכִּדין למעסיק הומסר ]'גיום [ 1/7/2014-לעבודה ב החזר נטע). הודעה למעסיק
 216( ₪ 4,752 - הבעבודת המשיכהִאיּלּו  ,זו ההיעדרותלקבל ִּבְתקּוַפת  זכאיתה תהעבודה שהי

  .ְּבֶׁשל ההיעדרות העבודת כרשסכום זה נּוָּכה מ). ִּבְממּוָּצע ליום ₪

  ?6/2014בתלוש  נטעללשלם  המעסיקסך דמי המחלה שעל , חוק דמי מחלה לפי, מהו

  ₪  3,024  .א  

  ₪  4,320  .ב

 ₪  3,672  .ג

  ₪  4,104  .ד

  פתרון  

  .5, ס' 4, ס' 2ס'  -דמי מחלה חוק   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  ".במשכורתא "עובד ילפיכך, ה חודש.על בסיס של  הלמשתלם  נטעשל  הגמול עבודת

   -(א) לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

, בכפיפות לתקופת הזכאות המקסימלית כאמור ממעסיקועובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל  " 
  - 4בסעיף 

  דמי מחלה); -תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו (להלן  -החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור   ) 1(
  " מחצית דמי מחלה; -בעד הימים השני והשלישי להעדרו כאמור   ) 2(

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

  [יום ב'] 30/6/2014[יום ב'] ְוַעד (ּכֹוֵלל)  9/6/2014-ָהֵחל ב -  ימים 22  תקופת המחלה:

  ] 22>  90[        .ימים 90עומדת על  נטע תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שללפי נתוני השאלה, 

לקבל בעד כל יום עבודה  תה זכאיתהינטע שכר העבודה ש   .ְליֹום בממוצע ₪ 216  דמי מחלה לפי החוק:
  .תהבעבוד כהלדמי מחלה אילו המשי הבתקופת זכאות

  
  .בתשובה 

   

 דמי מחלה לתשלום שיעור דמי מחלה יום בשבוע תאריךהחישוב:

  איןיום ב9/6/2014

108 50%₪יום ג10/6/2014

108 50%₪יום ד11/6/2014

216 100%₪יום ה12/6/2014

216 100%₪יום ו13/6/2014

216 100%₪שבת14/6/2014

216 100%₪יום א15/6/2014

216 100%₪יום ב16/6/2014

216 100%₪יום ג17/6/2014

216 100%₪יום ד18/6/2014

216 100%₪יום ה19/6/2014

216 100%₪יום ו20/6/2014

19 x 216 = 4,10421/6/2014216 100%₪שבת

216 100%₪יום א22/6/2014

216 100%₪יום ב23/6/2014

216 100%₪יום ג24/6/2014

216 100%₪יום ד25/6/2014

216 100%₪יום ה26/6/2014

216 100%₪יום ו27/6/2014

216 100%₪שבת28/6/2014

216 100%₪יום א29/6/2014

216 100%₪יום ב30/6/2014

4,320 ₪סה"כ

2 x 108 =   216
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ְלֵׁשם , ₪ 20,951), עד לסכום של של עוזצו עיקול על שכרו ( 24/3/2014-מעסיקו של עוז קיבל ב  .30שאלה מספר 
בית.  ֲעֶקֶרתמלאו לו שנתיים. בת זוגו  2014. עוז נשוי + ילד שבשנת המס ַמְׁשַּכְנָּתאתשלום חוב 

) ₪ 24,713. משכר זה (₪ 24,713 - 3/2014, בתלוש ברוטו החודשי הוא עובד במשכורת. שכרו
 1,370), דמי ביטוח לאומי בסך מס הכנסה 'לפי פק( ₪ 4,634המעסיק חייב לנכות מס הכנסה בסך 

 ).לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי( ₪ 1,132) ודמי ביטוח בריאות בסך לפי חוק הביטוח הלאומי( ₪

לצורך חישוביכם, היעזרו [ ?)סכום מעוגל( הגנת השכר ְלִפי חוק ,ּוַּקל משכרו של עוזמהו הסכום ֶׁשְּיע
  ]בטבלאות הביטוח הלאומי שחולקו לכם. 5במידע שבעמוד 

  ₪  20,951  .א  

  ₪  14,474  .ב

 ₪  13,815  .ג

  ₪  15,415  .ד
  

  פתרון  

  ).(א8ס'  -חוק הגנת השכר   סעיפים רלוונטיים
  טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

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

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

  לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".

הנותר אחרי ניכוי תשלום אשר  (א) לחוק הגנת השכר,8לענין ס'  ,עוזשל  "שכר העבודה החדשי"
  .₪ 17,577 -המעסיק חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק 

 ₪ 24,713 - מס הכנסה ₪ 4,634 - דמי ביטוח לאומי ₪ 1,370 - ביטוח בריאותדמי  ₪ 1,132=  ₪ 17,577

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

(א) 8) לא נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' ₪ 20,951הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (
  ת עליו.חלו

  ".שני בני זוג שעמם ילדהוא "של עוז  והרכב משפחתלפי נתוני השאלה, 

של  ולפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודת
", כלומר מהסכום הבסיסי 43.5%", הוא "שני בני זוג שעמם ילדהוא " ועובד, שהרכב משפחת

  ):סכום מעוגל( ₪ 3,762

  הסכום הבסיסי 8,648×  43.5%=  ₪ 3,761.88=    סכום מעוגל ₪ 3,762

  :עוזשל  "שכר העבודה החודשי"מ 80%-סכום זה אינו גבוה מ

  עוזשכר העבודה החודשי של  17,577×  80%=  14,061.60<  3,762 

   - עוזשל  הלפיכך, הסכום שיעוקל משכר

  min]  ) שכר אחרי ניכויי חובה 577,17 - ניתן לעקללא   762,3=  815,13(;  החוב 951,20[ =  ₪ 815,13

  .גתשובה 
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ימים ב ,ימים 5 בן ותעבודשבוע  אצל מעסיקו ובמקום עבודתו. 3/2/2014-התחיל לעבוד בעוז   .31שאלה מספר 
  לכל יום עבודה. ₪ 329 -שכרו משתלם לו על בסיס ימי עבודה  .)עוז לא עובד בימים ו' ושבת( 'עד ה א'

 ֲאֵבלּות חֹוַבת, עוז נעדר מעבודתו על מנת לקיים 7/7/2014, ועד יום ב', 1/7/2014החל ביום ג', 
  .8/7/2014ז"ל. עוז חזר לעבודה ביום ג',  ָאִחיו מֹות ְּבֶׁשל) "ִׁשְבָעה"(

  ?זוכמה על המעסיק לשלם לעוז בשל היעדרותו 

 ₪  1,974  .א  

 ₪  2,303  .ב

 ₪  1,645  .ג

  ₪  0  .ד

  פתרון  

  .הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :ימי אבל, הדן בהסכם מסגרת -לצו הרחבה  7ְלִפי סעיף 

ת הורים, ילדים, חודשים והמקיים חובת אבלות (במו 3עובד שעבד במקום העבודה לפחות   "
, ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי )שבעה""(יות) מטעמי דת או נוהג חבן זוג, אחים וא

  "  לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים (קלנדריים).

, טרם שנעדר מעבודתו שבעה ימים קלנדריים על שיםודח 3-מ פחות לא ועבד במקום עבודת עוז
  מנת לקיים חובת אבלות במות אחיו.

  בהם.ימי העבודה שנעדר תשלום שכרו עבור א זכאי לוה לפיכך,

  ימים, בימים א' עד ה'. עוז לא עובד בימים ו' ושבת. 5שבוע העבודה שלו הוא בן 

  נעדר.בהם ימי עבודה ש 5לפיכך, הוא זכאי לתשלום שכרו עבור 

   ₪ 329 × ימי היעדרות 5=  ₪ 1,645

  

  .גתשובה 
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 10/7/14-. בעבודה ימיעל בסיס  הל ִמְׁשַּתֵּלם ה. שכר1/11/12-ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל נטע  .32שאלה מספר 
  ההודעה המוקדמת על פי החוק., ֶׁשִּיָּכְנסּו לתוקף ְּבתֹום תקופת ההמעסיק על פיטורי ההודיע ל

, על כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות
  ?נטעלָלֵתת המעסיק 

 ימים.  25  .א  

 ימים.  20  .ב

  ימים.  16  .ג

  ימים.  18  .ד

 פתרון  

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

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 1ְלִפי ס' 

   -בחוק זה 

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

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

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

  

  בשכר".-א "עובדיה נטע. ְלִפיָכz, ימי עבודה ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס נטעשל  שכרה
  

  .תניהש הבמהלך שנת עבודת הפוטר נטע
  

   -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

  עובד בשכר ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

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

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

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

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

. השניה החודשי עבודה בשנת עבודת 8-ממעט יותר  השלימה נטע, 10/7/2014-, בהפיטוריבמועד 
על המעסיק לתת , ימים 14) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, נוסף על 3(4ְלִפי ס' 

  .בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה הודעה מוקדמת של יום אחד הל
  

  .ימים 18 הודעה מוקדמת של נטעהמעסיק לתת לכלומר, על 

                          ]18   =2  /8  +14 [ 

  .דתשובה 
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 המעבידְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות  הל יםשולממְּדֵמי ְנִסיעֹות נטע עובדת במשרה מלאה.   .33שאלה מספר 
  .בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

סיק. בחזרה מהעבודה היא נוסעת על חשבון המע ְמאּוְרֶּגֶנת ְּבַהָּסָעה לעבודההיא נוסעת בכל יום 
חיר . מלכל כיוון ₪ 14.20 -מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתה לעבודתה  .בתחבורה ציבורית

, 2/2014-ב .₪ 462 -ה ואת מקום עבודת מגוריה הּכֹוֵלל את ֵאזֹור", חופשי חודשיקו "-חוזה רב
  ים.ימ 18נטע עבדה בפועל 

ליום  ₪ 26.40לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2בס'  ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
  חודש זה? בגיןשעל המעביד לשלם לנטע  המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

  ₪  255.60  .א  

 ₪  231.00  .ב

 ₪  237.60  .ג

  ₪  462.00  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

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

ליום  ₪ 26.40הוא עד  01/01/2014שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיום לצו ההרחבה,  2ְלִפי ס' 
  דה.עבו

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

  )26.40/  2=  13.20ליום עבודה.    ( ₪ 13.20 -לצו ההרחבה  2 מחצית הסכום הנקוב בס'

 -באוטובוסים ציבוריים מביתה של נטע לעבודתה, תוך שימוש בנסיעות בודדות  מחיר נסיעה
ימי עבודה בפועל בהם נטע נזקקה לתחבורה כדי  18עבור  ₪ 255.60בכל יום, שהם  ₪ 14.20

  להגיע למקום עבודתה.

הּכֹוֵלל את ֵאזֹור  "חופשי חודשיקו "-מחיר נסיעה ממקום העבודה לביתה, תוך שימוש בחוזה רב
  .2/2014בחודש  ₪ 462 -ה ואת מקום עבודת מגוריה

  : 2/2014שעל המעביד לשלם לנטע ְּבִגין חודש  המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 255.60; חופשי חודשי 462; 18 × 26.40 / 2תקרה =   237.60= (  ₪ 237.60

  .גתשובה 
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 ומעסיק ועל ויעל. 1/2/2004-הפרטי ב והתחיל לעבוד אצל מעסיק ,מלאהעובד במשרה , עוז .34שאלה מספר 
המעסיק משלם דמי הבראה פעם בשנה, ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה. 

  ). ביולי 31-בעד התקופה המסתיימת בי (ליו כרשבתלוש 

 עוז, לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע ל₪ 378מחיר יום הבראה הוא אם 
 ?7/2014 בתלוש

  ₪  2,801    .א 

   ₪  2,646  .ב

  ₪  2,835  .ג

  ₪  3,024  .ד

 פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  .31/7/2014ועד  1/8/2013-קיבל דמי הבראה בעד התקופה שמ עוז 7/2014בתלוש 
  

מהווים חלק , מתוך התקופה האמורה), 31/1/2014ועד  1/8/2013-(מהראשונים חודשים ה 6
  ).31/1/2014-ב ומסתיימת 1/2/2013-(שהתחילה ב עוזשל  10-משנת העבודה ה

  ימי הבראה. 7יש לשלם לעובד  10-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה
  

מהווים חלק , מתוך התקופה האמורה), 31/7/2014ועד  1/2/2014-(מהחודשים האחרונים  6
  ).31/1/2015-ומסתיימת ב 1/2/2014-של עוז (שהתחילה ב 11-משנת העבודה ה

  ימי הבראה. 8ד יש לשלם לעוב 11-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה

  
   החישוב:

  תעריף 378× )  ימי הבראה 7× חודשים  6/  12+  ימי הבראה 8× חודשים  6/  12(  = ₪ 835,2
 

  .גתשובה 
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. מאחר שעוז הוא 2/3/2014-ב, התחילה לעבוד אצל עוז 7/1/2014-שנים ב 20לה ֶׁשָּמְלאּו נטע,   .35שאלה מספר 
  כשהתקבלה לעבודה אצלו. מבוטחת בביטוח ֶּפְנְסיֹוִנימעסיקה הראשון, היא לא היתה 

שהתבקשה לבחור בקרן פנסיה מקיפה או בקופת גמל לקיצבה, בה תבוטח על פי הֹוָראֹות  ַלְמרֹות
מים מיום תחילת י 60, היא לא עשתה זאת. לא עד תום חֹוָבהַצו ַהְרָחָבה (נוסח משולב) לפנסיה 

עבודתה, וגם לא עד המועד בו היה על עוז להתחיל בהפרשות לביטוח פנסיוני בעדה, לפי הצו 
  ]בצו.הסדר פנסיוני ֵמִטיב כהגדרתו למען הסר ספק, אין לנטע האמור. [

  בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים:

 על פי הצו, בקרן פנסיה מקיפה חדשה. ַזָּכאּוָתּהאותה, מהמועד בו קמה לה  ְיַבַּטחעוז   .א  

 ִּתְבַחרעל פי הצו ועד המועד בו  ַזָּכאּוָתּהלה  ָקָמהאת תשלומיו, מהמועד בו  ִיְצּבֹורעוז   .ב
 בקרן פנסיה מקיפה או בקופת גמל לקיצבה, בחשבון חסכון בבנק.

 ַזָּכאּוָתּה ּהלָ  ָּתקּוםרק לאחר שתבחר בקרן פנסיה מקיפה או בקופת גמל לקיצבה,   .ג
 להיות מבוטחת על פי הצו.

  שנים, הוראות הצו לא חלות על נטע. 21מלאו לה  ֶׁשֶּטֶרםמאחר   .ד

  פתרון  

  חֹוָבהַצו ַהְרָחָבה (נוסח משולב) לפנסיה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

מי שטרם הצו לא יחול על ", לצו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה 4סעיף ב 7פיסקה ְלִפי 
ספק מובהר בזה, כי בהגיע העובד/ת לגיל  שנים. למען הסר 21ובגבר  שנים 20באישה  -מלאו לו 

 חישוב תקופת ההמתנה הוראות צו זה, תוך שתילקח בחשבון, לעניין האמור, יחולו עליה/ו
  ".כהגדרתה להלן, תקופת עבודתה/ו טרם חגיעה/ו לגיל האמור

  . כלומר, הוראות הצו חלות עליה.7/1/2014-שנים ב 20לנטע מלאו 
  

  - האמור לצו 3ְלִפי סעיף 

אשר מועסק או  כל עובד כהגדרתו להלן, שאין לו הסדר פנסיוני מיטיב כהגדרתו להלן,  א.  "
צו זה, ולבחור, בהודעה בכתב  עבודה, יהיה זכאי להיות מבוטח עפ״ישיועסק בכל מקום 

מקיפה לרבות קופת גמל לקיצבה, שאושרה  למעסיקו בפרק הזמן הקצוב שלהלן בפנסיה
ז׳ לצו -ה׳6החל מהמועד בו קמה לו זכאותו כקבוע בסעיף  ע״י הממונה, בה יהיה מבוטח

והכל  באותה קופה או בקופה אחרת, שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, זה, ובלבד
  ה׳־ז׳ להלן:6בכפוף לאמור בסעיף 

  מיום תחילת עבודתו; יום 60 -. מי שיתחיל לעבוד לאחר מועד כניסתו לתוקף של צו זה 1
2... .  
3... .  

הקופה בה בחר  לא הודיע העובד למעסיקו בכתב על בחירתו בפרק הזמן הקצוב הנ״ל על  ב.  
בו קמה לו זכאותו, כקבוע  ל, יבטח אותו המעסיק מהמועדלהיות מבוטח כאמור לעי

  .חדשה ז' לצו זח, בקרן פנסיה מקיפה-ה'6בסעיף 

של סעיף קטן  מובהר כי אין בקביעת המועד להודעת העובד על בחירתו כאמור ברישא
  .להלן ה׳־ז׳6א׳ לעיל, כדי לדחות את מועד זכאותו הקבוע בסעיף 

אחרת על פי כל  בזכותו של העובד לבחור או לעבור לקופת גמלאין באמור לעיל כדי לפגוע   ג.  
  "   דין.

להיות  העל הקופה בה בחר, הנ"ללא הודיעה למעסיקה, בפרק הזמן הקצוב  נטעמאחר ש
עוז יבטח אותה, מהמועד בו קמה לה זכאותה על פי הצו, בקרן פנסיה  כאמור לעיל, תמבוטח

  .מקיפה חדשה

  

  .אתשובה 
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  .36שאלה מספר 

  

, ה. שבוע עבודתלכל שעה רגילה ₪ 26.20 -על בסיס שעות עבודה  המשתלם ל נטעשל  השכר
, כל יוםשעות עבודה. ב 8 - הו'). תחום יום עבודה רגיל של-ימים (א' 6, הוא בן הבמקום עבודת

בעת ההפסקה . שעה רצופהמשך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת מחצית יום העבודה,ב
  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. תא עובדילצאת מהמקום שבו ה תרשאי נטע

  :11/7/2014-והסתיים ב 6/7/2014-בשבוע שהחל ב, נטעלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 יום
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

6/7/2014  7/7/2014  8/7/2014  9/7/2014  10/7/2014  11/7/2014  

 07:15 17:00 12:00 14:30 14:00 13:00 כניסה
 18:15  23:00 24:00 23:30 24:00 24:00 יציאה

  בשבוע זה, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה? הבעד שעות עבודת נטעמהו השכר שיש לשלם ל

  ₪  1,473.75-מ לא פחות  .א  

  ₪  1,499.95-מ לא פחות  .ב

  ₪  1,493.40-מ לא פחות  .ג

  ₪  1,460.65-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

 נטעה תהי תֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה רשאי
לחוק שעות עבודה ומנוחה)  כשאינו  20כדין (ְלִפי ס'  סיק, נוהג המעתא עובדילצאת מהמקום שבו ה

 מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

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

  שעות. 43

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -"עבודת לילה" (שפירושה  העבד נטע 'ד-ו , ב''א בימים
  יום ו', בו עבדה, היה יום שלפני המנוחה השבועית. ).06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

  

  :החישוב

  .גתשובה 

ניכוי יציאהכניסה

הפסקה

תחילת 

יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

(שעה 

ביום )

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

   -              2.00          2.00     14.00    (1)  7.00    9.00     1.00-   10.00  14:0024:00ב

   -                -                -        22.00      8.00    8.00     1.00-   9.00    14:3023:30ג

 2.00          2.00          4.00     29.00    (1)  7.00    11.00   1.00-   12.00  12:0024:00ד

   -                -                -        34.00      5.00    5.00     1.00-   6.00    17:0023:00ה

 1.00          2.00          3.00     41.00    (1)  7.00    10.00   1.00-   11.00  07:1518:15ו

  59.00   -6.00   53.00   12.00          8.00          4.00 

 סה"כ 39.30   ₪  32.75   ₪ 

 ₪ 262.00  ₪ 157.20  ₪ 1,493.40 
 (1) 

סה" כ יום

שעות 

מכניסה

 עד 

יציאה

שעות 

נוספות 

150%

 41.00      סה"כ שעות

 26.20  ₪ תעריף לשעה

סה" כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

שעות 

נוספות

שעות 

נוספות 

125%

 1,074.20 תשלום

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.
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  מתוך שעון הנוכחות:), 7/9/2014, ביום א' (עוזשעות עבודה של להלן רישום   .37שאלה מספר 

 2יציאה  2כניסה  1יציאה  1כניסה  

7/9/2014 07:35 12:25 13:10 16:56  

  הפסקה. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה.ל יצא עוז 13:10-ל 12:25בין השעות 

ולא שעות ודקות. כלומר,  ֶעְׂשרֹוִני ֶׁשֶברשימו לב! יש לחשב  ?ביום זה עבד עוזכמה שעות עבודה 
  שעות. 1.50-כ ְלַבֵּטאשעה ושלושים דקות יש  -לדוגמא 

 שעות.   9.21  .א  

 .שעות   8.60  .ב

 .שעות  7.96  .ג

  שעות.  8.36  .ד

  פתרון  

 .20, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  יצא להפסקה. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. עוז, 13:10-ל 12:25שעה, בין השעות  ¾

  12:25 - 07:35=   4:50   -(בשעות ודקות)   1ליציאה  1הזמן שחלף מכניסה 

  16:56 - 13:10=   46:3   -(בשעות ודקות)   2ליציאה  2הזמן שחלף מכניסה 

  4:50+  3:56=   8:36  -(בשעות ודקות)   סה"כ  

  שעות 8+  דקות 36/  דקות בשעה 60=   8.60  -(שבר עשרוני)      שעות סה"כ  

  .בתשובה 
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ימים  6. שבוע עבודתה במקום עבודתה הוא בן 5/6/2014-התחילה לעבוד אצל מעסיקה בנטע   .38שאלה מספר 
עבודתה משתלם לה על בסיס של שעות עבודה. בעד כל שעת עבודה רגילה היא  ְּגמּולו'). -(א'

לסכום אותו  ֵזֶההדמי חגים בסכום ) כולל נטע(שלם לעובדיו מ. מעסיקה של נטע ₪ 28מקבלת 
כעובדת יהודיה, נטע לא עובדת בחגי  עבודה. שעות 8הם זכאים לקבל בעד יום עבודה רגיל בן 

  ישראל.

, ְּבִחיָרָתּה ִמּתֹוz ֶׁשּלֹאהמעסיק מנטע לעבוד.  ָּדַרׁש, סוכות, בו חל חג ה9/10/2014-, החמישיביום 
שעה בָהֵחל ( ביום חג זהעבודה  שעות 7של המעסיק ועבדה  ִלְדִריָׁשתֹו, נטע צייתה ּכֹוַרח מתוך ֶאָּלא
  .)בבוקר 8:00

הכספי שעל המעביד לשלם מהו סך כל התשלום , ָסמּוך ליום החגמהעבודה  האם נטע לא נעדר
  ? לעבוד נדרשה, בו )9/10/2014(בעד יום זה  הל

  ₪  490-לא פחות מ  .א  

  ₪  294-לא פחות מ  .ב

 ₪  420-לא פחות מ  .ג

  ₪  518-לא פחות מ  .ד

  פתרון  

  (א).17ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפים רלוונטיים

  6ס'  -הסכם מסגרת  -צו הרחבה 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

  גמול עבודה:

  בשעות המנוחה השבועית.כדין עבודה  הסוכות ה בחגעבודדין 

עובד בשעות המנוחה השבועית או  הועסק) לחוק שעות עבודה ומנוחה, אם 1((א)17לפי סעיף 
  .."משכרו הרגיל. 1½-בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ המעסיקישלם לו , "בחלק מהן

שעות  7בעד  הלשלם ל המעסיק. לפיכך, על ₪ 28 תבעד כל שעת עבודה רגילה נטע מקבל
  ) 28×  1½×  7= 294 (       .       ₪ 294-גמול כספי שלא יפחת מ הסוכותחג ב סקתההע

  

  דמי חגים:

  . הסוכותחג ב ה, נטע עבדּכֹוַרח , ֶאָּלא מתוךבחירתהֶׁשּלֹא מתוך 

הסכם מסגרת  -(ב) לצו הרחבה 6ההוראה שבסעיף  הבשכר. לפיכך, לא חלה עלי תנטע עובד
(בדבר קיצור שעות העבודה השבועיות ותשלום דמי חגים), לפיה "עובד חודשי לא יהיה זכאי 

  לתשלום נפרד עבור ימי חג".

חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר  3עובד לאחר " -(א) בצו ההרחבה 6לפי סעיף 
יהיה זכאי , מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד

 ימי פסח, חג 2, ימי סוכות 2ימי ראש השנה, יום הכיפורים,  2( ימי חג 9לתשלום מלא בעבור 
  ".שבועות ויום העצמאות)

מעסיק האצל  תעובדהיא  9/10/2014-. לפיכך, ב5/6/2014-ה במעסיקנטע התחילה לעבוד אצל 
א יסמוך ליום החג. לפיכך, ה המעבודת הא לא נעדריחודשי עבודה. כמו כן, ה 3-לא פחות מ

  .הסוכותחג לתשלום של "דמי חגים" בעבור  תזכאי

לסכום  ֵזֶההשלם לעובדיו, כשהם זכאים לדמי חגים, דמי חגים בסכום משל נטע  המעסיק
  שעות. 8כאים לקבל בעד יום עבודה רגיל בן אותו הם ז

  ביום זה. הבעד עבודת ה, נוסף על השכר שקיבל₪ 224לדמי חגים בסך של  תזכאי נטעלפיכך, 

) 224  =8  ×28 (  
  

  לעבוד. ה), בו נדרש2014/10/9בעד יום זה ( ₪ 518-גמול כספי שלא יפחת מנטע ל תבסך הכל זכאי

  )גמול עבודה  294+  דמי חגים 224=  ₪ 518 (

  .דתשובה 
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 , אז פוטרה8/9/2014אצלו ברציפות עד  ה, ועבד7/11/2010-ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל נטע .39שאלה מספר 
  ימים בפועל. 175 העבד 2014. בשנת מעבודתה

  ?שנתיתלפי חוק חופשה  ,)2014(מהו אורך החופשה השנתית לה היא זכאית, בעד שנה זו 

 ימים  14  .א 

 ימים  10  .ב

 ימים  12  .ג

  ימים  11  .ד

  פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

  - 2014ת בעד שנ ת נטעאורך החופשה השנתית לה זכאי

היא  2014, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 7/11/2010-ה במעסיקכמי שהתחילה לעבוד אצל 
  ה.מעסיקשל נטע אצל  5-שנת עבודתה ה

 16הוא  5-פשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה האורך החו -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 
  יום.

, עבדה באותו חלק ַעלֹוְּבפה היה קיים בחלק משנת העבודה. מעסיקהקשר המשפטי ֵּבין נטע ו
  ימים. 175שנה 

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

; חלק 240, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר לחוק (א)3ממספר הימים שלפי סעיף 
  .של יום חופשה לא יובא במנין

  ) 175/  240 (           .                           0.7292הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 11.67מניבה את התוצאה  0.7292-ימים ב 16הכפלת 
  .ימים 11 - 2014נטע בעד שנת  תזכאי האורך החופשה השנתית ללפיכך, 

 .דתשובה 
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התחיל המעביד להפריש  1/4/13-ב. 1/10/12-עוז, עובד במשכורת, התחיל לעבוד אצל מעבידו ב  .40שאלה מספר 
  . על הצדדיםֶהָחל , עבורו לקרן פנסיה מקיפה, מכוח צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

למרכיב פיצויי  5%מתוכם  עוז,המלא של  ומשכר 15% - 2013בשנת שיעור הפרשת המעביד 
 ומשכר 17.5% - 2014בשנת . שיעור הפרשת המעביד )ד' לצו ההרחבה6לפי הטבלה שבס' ( הפיטורים
  . )הטבלהאותה לפי ( למרכיב פיצויי הפיטורים 6%מתוכם  עוז,המלא של 

ָיבֹואּו ִּבְמקֹום תשלום פיצויי  תשלומי המעביד לפיצויי פיטוריםלפי צו ההרחבה האמור, 
בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים  לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף 

  ).לצו ההרחבה 7ראו סעיף ( רשהבגינם נעשתה ההפ

 ₪ 8,200 - הקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטוריםו ,המבוטח ו. שכרופוטר מעבודת עוז 30/9/14-ב
  .₪ 7,894 -. הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים בחודש

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו?   לפילעוז  להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעביד 
  (סכום מקורב)

 ₪  7,544  .א  

 ₪  4,100  .ב

 ₪  8,506  .ג

  ₪  8,282  .ד

  פתרון    

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

  .צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

  ".די שר העבודה ובמידה שאושראו אם תשלום כאמור אושר על י

תשלום פיצויי  ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  תשלומי המעביד לפיצויי פיטורים, הצדדים על החל צו ההרחבה לפי
בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם  לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף 

  .נעשתה ההפרשה

  .זכאי לקבל פיצויי פיטוריםעוז ופוטר,  ומעביד ברציפות אצללפחות שנה אחת אחר שעבד מ

  . בחודש, היה גם שכרו הקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים ₪ 8,200 -שכרו המבוטח 

  .5% - 2013שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה בשנת 

, בגין לעוזמפיצויי הפיטורים המגיעים  60%באים במקום  ,2013בשנת  ,תשלומי המעביד לקרן הפנסיה
  ) 5%/  8.33333%=  60% (                   השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה.

  .6% - 2014שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה בשנת 

 , בגיןלעוזמפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום  ,2014בשנת  ,תשלומי המעביד לקרן הפנסיה
  ) 6%/  8.33333%=  72% (                            השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה.

  ):מקורבהחישוב (

  החודשים  הראשונים,  בהם  לא  שולם   6בגין     .1
  8,200×  חודשים 6/  12×  100%=  ₪ 4,100   -הפנסיה, על המעביד להשלים  לקרן  

, בהם שולמו כספים 2013החודשים בשנת  9בגין   .2
(נוסח משולב) לקרן הפנסיה מכוח צו הרחבה 

 ם אלה באיםשלומי, כאשר תלפנסיה חובה
  ) 100% - 60%=  40% (                                המגיעים   הפיטורים    מפיצויי     60%   במקום

 8,200×  חודשים 9/  12 ×   40%  = ₪ 2,460  פיצויי פיטורים 40%מעביד להשלים לעוז, על ה  

,  בהם שולמו 2014החודשים בשנת   9בגין   .3
(נוסח כספים לקרן הפנסיה מכוח צו הרחבה 

ם אלה שלומי, כאשר תמשולב) לפנסיה חובה
  ) 100% - 72%=  28% (                                    המגיעים מפיצויי הפיטורים  72% במקום באים

 200,8× חודשים  9/  12×   %28=  ₪ 722,1  פיצויי פיטורים %28, על המעביד להשלים לעוז  

  ₪ 282,8  )סכום מקורב( סה"כ על המעביד להשלים לעוז
  

  .דתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  

 

 7/2014 תלוש, בלי שניתנה לה הודעה מוקדמת לפיטוריה. 13/7/2014-נטע פוטרה מעבודתה ב  .41שאלה מספר 
  :הבאים ֵמַהְּסכּוִמים הּוְרַּכבה של

 ₪  11,907  ..................................................................................    .  שכר יסוד1

  ₪  5,292  ..... מוקדמת, בעד התקופה ֶׁשִּנְקְּבָעה בחוקפיצוי בשל אי מתן הודעה .  2
  ₪  105  .................................................................................. שווי רט"ן.  3

  )?השכר החייב בדמי ביטוח( זהבחודש שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  נטעשל  השכרמהו 

 ₪  17,199  .א  

  ₪  17,304  .ב

 ₪  12,012  .ג

   ₪  11,907  .ד
  פתרון  

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

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

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  מס הכנסה..."

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

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

או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד לארץ או רכישת ספרות מקצועית 
 -כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר 
  לטובתו; "

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

  לפקודה.

שכר יסוד, פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת בעד התקופה של נטע ( 7/2014הסכומים שנכללו בתלוש  כל
) לפקודה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח 2(2) מהווים הכנסה לפי ס' שנקבעה בחוק ושווי רט"ן

  מדמי ביטוח. ְּפטּוִריםלאומי שהם 

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

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

          - נטעשל  7/2014סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  שכר יסוד 11,907+ פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת  5,292 + שווי רט"ן 105 = ₪ 17,304

  יעלה על ההכנסה המרבית לענין דמי ביטוח. השכר החייב בדמי ביטוח לא

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 7/2014בחודש שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  נטעשל  השכר

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 43,240;  304,17= (  ₪ 304,17

  .בתשובה 
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. עוז לא ₪ 39,750 -שכרו החודשי אצל מעסיקו היחיד  .16/4/1947יליד שכיר, עובד  הוא עוז  .42שאלה מספר 
  מקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי.

(בחר/י את המשפט הנכון  ?9/2014לפי איזה "סוג עובדים" יחושבו דמי הביטוח בעדו בחודש 
  ביותר מבין המשפטים הבאים)

שאינם מקבלים קצבת נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה   .א  
 .זקנה

 .שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" 18עובדים "תושבי ישראל" שמלאו להם   .ב
 . אישה וגבר מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה ושאינם מקבלים קצבת זקנה  .ג
  .מקבלים קצבת זקנה אינםוששטרם הגיעו ל"גיל הפרישה" נשים וגברים   .ד

  פתרון  

  .1חלק א' בלוח א' .245 ס' ,1ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  טבלאות הביטוח הלאומי.

  הנחיות הביטוח הלאומי.

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

הגיל הקבוע לגבר ולאשה, בהתאם לחודש  -"גיל הפרישה"  -לחוק הביטוח הלאומי  1לפי ס' 
  ;1לידתם, בחלק א' בלוח א'

  שנים. 67מלאו לו  16/4/2014-. ב16/4/1947עוז יליד 

  .67ואילך הוא גיל  1942יליד מאי  הקבוע לגבר, גיל הפרישה 1לפי חלק א' בלוח א'

  עוז הוא גבר בגיל הפרישה., 9/2014-בלפיכך, 

   -הגיל לקצבת זקנה הוא  ) לחוק הביטוח הלאומי,1(א)(245ס'  לפי

גיל  -שבעים שנים ואם הכנסתו בשנת מס אינה עולה על ההכנסה המרבית  -בגבר   )1(  "  
  "  הפרישה;

על אף הוראות סעיף קטן (א), אם עלתה הכנסתו של המבוטח על ההכנסה " -(ב) לחוק 245לפי ס' 
מהסכום העולה על ההכנסה  60%(ב) בניכוי -(א) ו244לפי סעיף  המרבית, תשולם לו קצבת זקנה

המרבית, לפי דרכי חישוב וכללי עיגול שקבע השר, ובלבד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת 
(א); ואולם רשאי המבוטח לוותר על קצבה 244מסכום הקצבה לפי סעיף  10%-מסכום השווה ל

  " זו לתקופה שביקש.

  בגבר. 70" לקצבת זקנה, שאינו מותנה בהכנסות, הוא גיל כלומר, "גיל הזכאות

אינו מקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח שנים, ש 70טרם מלאו לו שנים ו 67שמלאו לו  גברכ
נשים וגברים בין "גיל נמנה על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  עוזלאומי, 

  .מקבלים קצבת זקנההפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינם 

  

  .אתשובה 
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  :הבאים מהתשלומיםהורכב  , אצל מעסיקה היחיד,30של נטע, עובדת שכירה בת  8/2014 תלוש  .43שאלה מספר 

 ₪  9,664  ........................................................................................ .  שכר יסוד1

  ₪  252  ....... )31/8/2014 ועד 1/8/2014-בעד התקופה מ( 8/2014.  דמי הבראה בעד חודש 2
  ₪  528  .............................. השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.  3

ידי על  יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותכל  מהו סך
  ?)סכום מעוגל(זה  ְּבִגין שכר ,מעסיקה

  ₪  1,216  .א  

  ₪  1,268  .ב

  ₪  1,315  .ג

   ₪  1,169  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

עובדים "תושבי ישראל" שמלאו נטע נמנית על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: 
  הפרישה".שנה וטרם הגיעו ל"גיל  18להם 

          -של נטע  8/2014סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  שכר יסוד 9,664+  8/2014דמי הבראה לחודש  252+  דמי נסיעות  528=  ₪ 10,444

  השכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכנסה המרבית לענין דמי ביטוח.

  ):החייב בדמי ביטוחהשכר (שכרה של נטע שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 240,43;  444,10= (  ₪ 444,10

  דמי הביטוח שינוכו משכרה של נטע:

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,453×  3.50%=    ₪  190.86  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   444,10 - ד.ב. בשיעור המופחת  453,5× (  %12.00=    ₪  598.92  

  789.78  ₪   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק:

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,453×  3.45%=    ₪  188.13  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   444,10 - ד.ב. בשיעור המופחת  453,5× (  %75.6=    ₪  336.89  

  525.02  ₪   
  

למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר  שיועברוסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 
  78.789+  525.02=  ₪ 1,314.80=     (מעוגל) ₪ 315,1נטע:      של  2014/8

  

  .גתשובה 
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. בחברה )ב'-א' ו( בשתי חברות מעטיםבעל שליטה חבר א וה ,3/5/2014-שנים ב 54 שמלאו לו, עוז  .44שאלה מספר 
   כמנכ"ל. א משמשומנהל פיתוח ובחברה ב' (מעסיק משני) הא משמש כוא' (מעסיק עיקרי) ה

  . ₪ 42,434 -  .  מעסיק עיקרי 1  :ושל 9/2014שכר 

 .₪ 2,962 -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2  

 הבריאות דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוחכל  מהו סךתיאום דמי ביטוח,  עשה עוזאם 
  ? )סכום מעוגל(זה  ְּבִגין שכר וימעסיקכל על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש

  ₪  7,322  .א  

  ₪  7,512  .ב

  ₪  7,624  .ג

   ₪  7,369  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

שמלאו להם  בעלי שליטה בחברהעל סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח:  הנמנ עוז
  שנה וטרם הגיעו ל"גיל הפרישה". 18

  

  : ומעסיקי. סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שני תיאום דמי ביטוח עשה עוז

  min]  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  43,240) ;  42,434+  2,962= [ (  ₪ 45,396   
  

  :)עובדחלק ( 2014/9 בגין שכר ו ביחד,מעסיקישני אצל  ושכרדמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה מ סך

  5,453 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.49 + ) 43,240 - 5,453 ( × מלאעור ד.ב. בשי  %11.79=  ₪ 40.645,4
  

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

  מעבידו..."
  

  מעסיק עיקרי:

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח: 

  min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  42,434= (  ₪ 42,434   
  

  :העיקרי המעסיקד.ב. (חלק מעסיק) שישלם 

  5,453 × מופחת יעורד"ב בש  %3.41) +  434,42 - 5,453(  × מלאעור ד"ב בשי  %6.59=  ₪ 623,2
  

  מעסיק משני:

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח: 

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  2,962= (  ₪ 2,962   
  

  המשני: שישלם המעסיקד.ב. (חלק מעסיק) 

  962,2 × מופחת יעורד.ב. בש  %13.4 = ₪ 101
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
   :עוזשל  9/2014, ְּבִגין שכר ומעסיקי

  645.40,4+  00623,2.+  101.00=   ₪ 40.7,369=   (מעוגל) ₪ 7,369   
  

  .דתשובה 
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בכל  ₪ 12,354 -החודשי הרגיל  השכר היחיד. האצל מעסיק 1/9/2013-לעבוד ב ההתחיל נטע  .45שאלה מספר 
 ₪ 2,160תשלום בסך החודשי הרגיל,  הלשכרְּבנֹוָסף  ,הממעסיק הקיבל 10/2014תלוש בחודש. 

  .8/2014בעד חודש  ₪ 360בסך  ֶהְפֵרִׁשיםבתלוש זה  ה. כמו כן, קיבלכבונוס השניתן ל

דמי ביטוח לאומי תשלום  ְלִעְנַין נטעשל  המהי הכנסת, הוההפרשים הנ"ל שקיבל הבונוס ְלאֹור
  ? 20148/בעד חודש 

  ₪  12,930  .א  

  ₪  12,894  .ב

  ₪   14,874  .ג

   ₪  12,534  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  ".המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  "תשלום נוסף". , הואכבונוס נטעשניתן ל ₪ 2,160תשלום בסך הְלִפי התקנה שלעיל, 

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

 ימום (להלן שכרנימום כהגדרתו בחוק שכר מינאו יותר או יותר משכר המי 25%אם שיעורו   ) 1(  "  
ם עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודש שבו נימום) יחולק לשניהמי

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

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

  ".הקודמים

  " , יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.מינימוםמשכר ה 25%-ך מאם שיעורו נמו  ) 2(

  משכר המינימום. 50.23%הוא  10/2014-ב נטע השיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל

  התשלום הנוסף 2,160/  שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום  4,300=  50.23%

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

"התשלום  פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםלא  ה אצל מעסיקהעבד נטע
קבל מהחלוקה האמורה יחולק לשנים עשר, והסכום המת"התשלום הנוסף" הנוסף". לפיכך, 

  .יצורף לשכר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד עשר החודשים שקדמו לו

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

בעד חודש  נטעהרגיל של  הייראו כשכר 201410/וש בתל השקיבל ₪ 360ההפרשים בסך כלומר, 
/20148.   

  20148/בחודש  שכר חודשי רגיל 354,12+ ) תשלום נוסף 160,2/  12(  + הפרשים 360=  ₪ 894,12

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

  ".האמור בלוח י"א

 ₪ 43,240 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א
  ].5), כפול ₪ 8,648מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

  20148/-לענין תשלום דמי ביטוח ב נטעשל  ההכנסת ₪ 894,12>  הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח 43,240

 .₪ 894,12 - 20148/דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ְלִעְנַין תשלום נטעשל  ההכנסת

  .בתשובה 
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  .46שאלה מספר 

  

כי מומחה נשים  אקיבלה אישור מרופ שנים ִּבְרִציפּות, 3 זהאצל מעסיקה היחיד  עובדת, הנטע
  .1/10/2014-בָהֵחל רצופים,  םמיי 30למשך , ֵהָריֹון ֶרz ְׁשִמיַרתֹוְלצ, ְלַהְפִסיק את עבודתהָעֶליָה 

  :1/10/2014-חודשים שקדמו ל, בהחייב בדמי ביטוח ,נטעשכרה של 

  9/2014  8/2014  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  חודש

  ₪ 8,672  ₪ 8,301  ₪ 9,157  ₪ 9,272  ₪ 7,920  ₪ 8,138  בד.ב. שכר חייב

וותר על מעדיפה ללא  נטע, ותשלום בעד תקופת שמירת ההריון מגוף אחר נטעלא משולם ל[ למען הסר ספק, 
  ]. נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלההגמלה, ל

  זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי? נטעמהו סכום הגמלה לשמירת הריון ש

  ₪  8,757  .א  

  ₪   8,710  .ב

  ₪  8,577  .ג

   ₪   8,672  .ד

  פתרון  

  .סימן ה': גמלה לשמירת הריוןחוק הביטוח הלאומי,   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  .₪ 291.90, כלומר םלכל יו 30-מחולק ב )₪ 8,757( לחישוב קצבאות לחודש 1. סכום בסיסי 1

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

  9,157+  8,301+  8,672=  ₪ 26,130  :  1/10/2014-ל ברבע השנה שקדם נטעשל  שכרה החייב

  130,26/  90=  ₪ 33.290    :  90-ב השכר החייב האמורחלוקת 

  :ליום לשמירת הריון שיעור הקצבה

 min) ]  התקרה 291.90;  290.33= [  ₪ 290.33

  זכאית לקבל: נטעסכום הגמלה לשמירת הריון ש

  ₪ 33.290×  הריון ימי שמירת 30=  ₪ 710,8

  .ב תשובה
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 ֶׁשְּבַדְעּתֹולכם  סיפרבחברה שאתם משמשים בה חשבי שכר,  שנים 3זה שעובד , 22רווק בן עוז,   .47שאלה מספר 
כאן.  לי לעבוד ִנְמָאספשוט, "לכך.  ַהְצָּדָקהשיש  ְּבִלילהפסיק את עבודתו מרצונו ולהתפטר, 

  דמי אבטלה מתאימים לי עכשיו", אמר.. לשכת שירות התעסוקהמייד לאחר שאתפטר ב ֵאָרֵׁשם

  :הבאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 כמי שהתפטר, עוז כלל לא יהיה זכאי לדמי אבטלה.  .א  

 .הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה 90זכאי לדמי אבטלה בעד יהיה לא עוז   .ב

 .לדמי אבטלה מיום הפסקת העבודהזכאי יהיה עוז   .ג

  עוז.על  תלא חלו ביטוח אבטלה הוראות פרקשנים,  25מלאו לו  ֶׁשֶּטֶרם מיכ  .ד

  פתרון  

  .(ב)166ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  -לחוק הביטוח הלאומי, "מבוטח" בפרק ביטוח אבטלה הוא  158לפי ס' 

שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו,  18תושב ישראל או תושב ארעי שמלאו לו   )1(  "
, והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב 1בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

  ;בתשלום דמי ביטוח בעדו

חייל ששירת שירות סדיר על פי חוק שירות בטחון, למעט שירות צבאי לפי התחייבות   )2(  
  חייל); -לשירות קבע, מיום שחרורו מהשירות ולמשך שנה מאותו יום (להלן 

אזרחי תקופה שאינה -מי ששירת כמתנדב בשירות לאומי או כמשרת בשירות לאומי  )3(  
שנה מאותו יום; ואולם בת ששירתה חודשים, מיום תום השירות ולמשך  24-קצרה מ

כמתנדבת בשירות לאומי, ותקופת שירותה בפועל לא פחתה משישה חודשים, והיא 
יום  –הימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות הלאומי (להלן  30נישאה בתוך 

הפסקת השירות), יראוה כמי ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי תקופה שאינה קצרה 
  "  אמורים, ומנין השנה האמורה יחושב מיום הפסקת השירות;החודשים ה 24-מ

   -לחוק (ב) 166לפי ס' 

לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהיתה הצדקה לכך,   "
; השר, באישור ועדת העבודה והרווחה, רשאי הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה 90

  " לענין סעיף קטן זה.לקבוע מה ייחשב כהצדקה 
  

  .בתשובה 
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  ימי מילואים. 20-יצאה ל 6/8/2014-שנים. ב 3עובדת אצל מעסיקה היחיד זה נטע   .48שאלה מספר 

  :1/8/2014-החודשים שקדמו ל 6עד ה בלהלן פרטי הכנסת

  7/2014  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  חודש

  19  18  21  15  18  21  ימי עבודה

  ₪ 5,447  ₪ 5,134  ₪ 6,226  ₪ 4,886  ₪ 5,279  ₪ 7,423  הכנסה

  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו זכאית נטע ומהו סכום תגמול המילואים ל

  ₪  4,861  .א  

  ₪  4,456  .ב

  ₪  4,417  .ג

   ₪  4,557  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

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

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

 .1.4-מוכפל ב

  .שישה ימיםימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 תנות בותקופ 2ימים, שהם  20 השירת נטע

ישולם בעד יתרה זו תגמול , שישה ימים היתהמאחר שיתרת ימי השירות כאמור ), 2(א)(271ְלִפי סעיף 
  בעד שבעה ימים.

  ) 14+  6 + 1 = 21(   .מי מילואיםי 21בעד לקבל תגמול מילואים  תזכאי נטע לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

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

 68%-), לא יפחת מ1סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (  )2(    
  )2014-נכון ל ₪ 5,881(    ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

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

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

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

יהיה לפיכך, ימים.  60-), כלומר, פחות מ19+ 18 +21ימים (  58 העבד נטע, 1/8/2014-שקדם לברבע השנה 
, מתוך ששת החודשים שקדמו הלעצמ ההרגיל סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר השכר עבודת

  :בחודש שבו החל שירות המילואים 1-ל

530,19 ₪  ) =5,881  ;447,5  (max  ) +5,881  ;226,6  (max  ) +5,881  ;423,7  (max 

  19,530/  90=  ₪ 217         : נטע, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

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

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272לפי ס' 
, כשהוא מחולק 5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 196.03כלומר  ,מחולק בשלושים

  ).₪ 1,441.33, כלומר 30-ב

 min  [max)  שכר רגיל 172;  מרבי 'תג 441.33,1; (  תגמול מזערי 196.03 = [ ₪ 172            :תגמול ליוםה

  . במילואים הבעד תקופת שירות ₪ 557,4לתגמול בסך  תזכאי נטעתוצאה: 

  התגמול ליום 217×  ימים 21 = ₪ 4,557

  .דתשובה 
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בחר/י ( ל בעל שליטה בחברת מעטים?יחולו ע לאים בחוק הביטוח הלאומי פרק ֵאילּוהוראות   .49שאלה מספר 
  )הבאיםאת המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים 

 .)ה'פרק ( ביטוח נפגעי עבודהופרק ) ז'פרק אבטלה (פרק ביטוח   .א  

 .)י'פרק ( ופרק ביטוח סיעוד) ז'פרק אבטלה (פרק ביטוח   .ב

 .)ו'פרק ( ופרק ביטוח נפגעי תאונות) ז'פרק אבטלה (פרק ביטוח   .ג

 ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידופרק ) ז'פרק (פרק ביטוח אבטלה   .ד
   .)ח'פרק (

  פתרון  

  ב.6הביטוח הלאומי, ס' חוק   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

  .ביטוח אבטלהפרק ז': 

 .ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידפרק ח': 

  .דתשובה 
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 14ובין מועדון ריקודים, נערך מראש הסכם עבודה לתקופה של מדריך ריקודים מוסמך,  ,עוזבין  .50שאלה מספר 
 ֶׁשהּוְקַצבבזמנים קבועים, במספר שעות קבוע נקבע כי יופיע וידריך במועדון  בהסכם שבועות.

לא רשאי להשתמש  הואנקבע גם כי  .פי מספר הופעותיו-על מהמועדון קבל גמוליופעה, והלכל 
מ תמורת "חשבוניות מע מועדוןלַיְנִּפיק עוד סוכם כי עוז  ו.במקומ דריךופיע ויאחר שי אדםב

  .קבל עבור העסקתו כאמוריהגמול ש

פי החשבוניות -, דיווח והעביר לשלטונות המס, עלמ כעוסק מורשה"עשלטונות מנרשם אצל עוז 
כנסה במקור בשיעור המנוכה מס הנוכה ממנו כמו כן, . מע"מ שגבהה, את סכומי למועדוןשהוציא 
  .לעצמאי

בחר/י את המשפט הנכון ? (המועדוןכעובד אצל  חוק הביטוח הלאומי, ְלִעְנַין, נחשב עוזהאם 
  )הבאיםביותר ִמֵּבין המשפטים 

 .כמי ֶׁשֵאינֹו עובד ואינו עובד עצמאי האמור, לענין החוק ,חשבלא. עוז נ  .א 

 אצל המועדון.כעובד  האמור, לענין החוק ,חשבכן. עוז נ  .ב

 .כעובד עצמאי האמור, לענין החוק ,חשבלא. בנסיבות שתוארו לעיל, עוז נ  .ג

  שהתחייב בהסכם למתן סידרה של שבע הופעות לפחות. ּוִבְלַבדכן,   .ד

  פתרון 

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

 

  הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים):לפי צו הביטוח 

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

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

  הראשונההתוספת 
  )2-ו 1(סעיפים 

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

מרצה וכן אחרים א.   .6
באמצעי  המועסקים

  .תקשורת ציבוריים

  

 הסכם העבודה נערך מראש  א.
או  לתקופה של רבע שנה לפחות
או  למתן סדרה של שבע הופעות,

שיעורים  שבע הרצאות או שבעה
  .הענין לפחות, הכל לפי

ם החייב בתשלו
  .גמול העבודה

    .כאמור בפסקה (א)  ב.  .מדריךמורה או   ב.   
  

   נערך עימו מראש הסכם לתקופה של רבע שנה לפחות.. מדריךא וה עוז

  שבועות 14 × ימים בשבוע 7/  ימים בשנה 365=  שנה 26.85%רבע שנה < 

  .ם המועדוןאת גמול עבודתו משל

  .החוק האמור, כעובד אצל המועדוןעוז נחשב, לענין לפיכך, 
  

 .בתשובה 

  

 


