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  2014.3 ברשויות המקומיות פתרון מבחן חשבי שכר בכירים
   

  
  

  

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

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

 .השאלה נתוני ִּפי ַעל ָלֶהם המּוקֵנית

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

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

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

  
  
  

 מס הכנסה

  
  
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

ודמי ₪  16,958יסוד בסך  שכרבכל חודש מקבלת  ,ֲעִביָדּהמַ אצל בכירה שכר  ַחֶּׁשֶבת, נלי
 ְלמֹוָסד₪  1,276חודש, כל ב ,ַּבֲעָדּה המעביד משלםנוסף, ב₪.  363נסיעות (חופשי חודשי) בסך 

  .)למוסד ְיִׁשירֹותתשלום (ְּבִמְׁשָּפִטים  ראשון ְלתֹוַאר הלימודי ְּבִמיּמּון ִהְׁשַּתְּתפּותוֹ , ֲאָקֵדִמי

   ? ס")ְלמַ  ְּברּוטוֹ ("שכר מס  ַּתְׁשלּום ֶרוֹ ְלצ נלישל החודשי  המהו שכר

 ₪  18,597  .א  

 ₪  17,321  .ב

 ₪   18,234  .ג

  ₪  16,958  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

)(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא: "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; 2(2לפי סעיף 
כל טֹוַבת ֲהָנָאה או ְקצּוָּבה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, 

טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית  ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או
או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או 

ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין  -ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל 
  ִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "שניתנו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבעֲ 

) לפקודה, בבירור הכנסתו החייבת של אדם, לא יותרו ניכויים בשל "הוצאות 15(32לפי ס' 
לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע, ולמעט הוצאות 

  הקיים;" השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה על

, ראשון במשפטיםהסכום ששילם המעביד למוסד האקדמי, למימון לימודיה של נלי לתואר 
  ., ִיָּזֵקף לשכרה של נלי כ"שווי"₪ 276,1סך של 

  -  ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מסנלי של  השכר

  שכר יסוד 958,16+  דמי נסיעות 363 +שווי השתתפות המעביד בשכר הלימוד  276,1 = ₪ 597,18

  .אשובה ת
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המתנה  זוהיתה . ּׂשּוֶאיהָ ינִ  ְלֶרֶגל₪,  250על סך ַׁשי  ַהְמָחַאתנלי קיבלה ממעבידה  16/2/2013-ב  .2שאלה מספר 
  .2013ראשונה שקיבלה בשנת ה

 50%, לנופש "סוף שבוע" בים המלח. המעביד עובדיכל יצאה נלי, ביחד עם  24/2/2013-ב
 ּוֶׁשִהְפִריׁש ַהַּוַעדמדמי  ,ַוַעד ָהעֹוְבִדיםשולמו על ידי  50%-ש שילם המעביד והנופ ֵמֲעלּות

  ₪.  480הנופש ְּבִגין כל עובד היתה  ֲעלּות (כולל נלי) בכל חודש. םעובדיה

המחאת השי שקיבלה ובשל , לצורך חישוב מס, בשל נלישל  המהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכר
  ?נופש "סוף השבוע"

 ₪   520  .א  

 ₪    40  .ב

 ₪   280  .ג

  ₪   490  .ד

  פתרון  

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

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

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

  הנחיות מס הכנסה.

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :המחאת השי

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

  אירועים אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה.

היתה המתנה הראשונה לרגל ₪,  250ת השי שקיבלה נלי לרגל נישואיה, בסך של המחא
הסכום שנקבע . סכום המתנה עלה על 2013פעמי שקיבלה נלי בשנת המס - אירוע אישי חד

לפיכך, ייזקף לשכרה  ₪.  210 - ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)4(2בתקנה 
  ) 250 -  210 (       ו.בגין מתנה ז ₪ 40בסך  של נלי שווי

  :נופש "סוף שבוע"

אצלה ), מהווה  %50 × עלות הנופש 480(  ₪ 240, נליהסכום ששולם על ידי המעביד לטובת 
  )(א) לפקודה.2(2עבודה לפי ס'  תכנסה

עובדי החברה (כולל נלי) בכל  ּוֶׁשִהְפִריׁש ַהַּוַעדהסכום ששולם על ידי ועד העובדים, מדמי 
  ה הכנסה אצל נלי.חודש, אינו מהוו

בשל המחאת השי ₪,  280זקוף סך של ש לי נלישל  הלשכרמכל האמור לעיל נובע כי 
  ) 40+  240 (             .שקיבלה ובשל נופש "סוף השבוע"

  .גתשובה 
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שנת ). ִהיְּבִריִדי( ָּלב ָמנֹועַ ּוׁשְמ . הרכב ּמּוָׁשּהיָצמּוד ְלִׁש  ֶרֶכבה ֶהֱעִמיד לרשותמעבידה של נלי   .3שאלה מספר 
ימים  10משך בחו"ל בָׁשֲהָתה נלי  9/2013-.  ב6 -בוצת המחיר , ק2009 - הרישום של הרכב

  כל שימוש. ֶׁשַּנֲעָׂשה ּבֹו  ְּבִליימים, באותם  שדה התעופה בחניון ִנְׁשָאר). הרכב ימים בחודש 30מתוך (

  ? 9/2013- של נלי ב הכרמהו שווי השימוש ברכב הצמוד שיזקף לש

 ₪   5,000  .א  

 ₪   7,500  .ב

 ₪   8,600  .ג

  ₪   8,050  .ד

  פתרון  

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

  ).31/12/2009שנרשם לראשונה עד טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד (

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  ₪   8,050  -  ) 2009שום ישנת ר( 6שווי שימוש ברכב מקבוצת מחיר 

   )-₪ (  550  -  הפחת (ַהְפָחָתה) משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי)

  ₪   7,500  -  9/2013-של נלי ב וי השימוש ברכב הצמוד שיזקף לשכרהשו

  .בתשובה 
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 30%חנן משלם  לפי הסכם העבודה,טלפון סלולרי (רט"ן).  והעמיד לרשות חנןשל  ומעביד  .4שאלה מספר 
  ₪. 49עמדה ההוצאה ְּבֶׁשל אותו רט"ן על  1/2013-ב .ֵמַההֹוָצָאה החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן

  ? 1/2013תלוש ב חנןשל  וווי הרט"ן שיש ִלְזקוֹף לשכרמהו ש

 ₪   37.80  .א  

 ₪   17.15  .ב

 ₪   34.30  .ג

  ₪  9.80  .ד

  פתרון    

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

  .תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

  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 

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

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

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,
  ₪  49.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  49/  ₪2 = (   24.50  ₪: 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

  49×  30% ₪ =   14.70  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

 max)  024.5 - 14.70;  0= (  ₪  9.80  :חנןשל  2013/1שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .דתשובה 
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, 5/5/1995כלכלתם עליו: האחד יליד ו ְּבֶחְזָקתוֹ צאים נמש ילדים 3-ל אב, 43חנן, עובד אלמן בן   .5שאלה מספר 
. חנן )ֶׁשִּנְפְטָרה הם של חנן ובת זוגוהשלושה הם ילדי ( 1/1/2011והשלישי יליד  8/8/2009השני יליד 

  .עם יחיד אחר ְמׁשּוָּתף ֶמֶׁשק ביתעם ילדיו ולא מקיים  ְלַבדחי 

  ?2013בשנת המס  חנןלכמה נקודות זיכוי זכאי 

 ז"נ  8.75  .א  

 ז"נ  7.75  .ב

 ז"נ  4.25  .ג

  ז"נ  9.75  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  . )"ילד בשנת בגרותו"(שנים  18ו מלאו ל 2013. בשנת המס 5/5/1995הילד הראשון יליד 

  שנים. 4מלאו לו  2013. בשנת המס 8/8/2009הילד השני יליד 

  שנים. 2מלאו לו  2013. בשנת המס 1/1/2011הילד השלישי יליד 

(ב) 40, לעניין ס' לישיהילד הש, נחשב 2013 ארבע שנים בשנת המס ושטרם מלאו למאחר 
  .ָּפעֹוטלפקודה, 

  הורית".-"פעוט במשפחה חדהילד הצעיר הורית, נחשב -חה חדילד במשפ ואמאחר שה

בשנת  הנפטרמאחר שאימם ו ,תשע עשרה שניםמאחר שבשנת המס טרם מלאו למי מהילדים 
  .ילד להורה אחד", נחשב כל אחד מהם "המס או קודם לכן

  

  :2013בשנת  חנןנקודות זיכוי להן זכאי 

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

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

  ) לפקודה:1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

  נ"ז   0.50  ילד בשנת בגרותו................. בשלחצי נ"ז 

שתי נקודות זיכוי בשל כל ילד החל בשנת 
  המס לשנת  שנת לידתו ועד  שלאחר המס 

  ילדים 2×  נ"ז 2=  נ"ז   4.00    .......................       ש שניםשבה מלאו לו חמ

  :לפקודה )א1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

  לו שבה מלאו  פעוט בשנת המס בשל נ"ז 2
  נ"ז   2.00  ............       ]לפקודה )בא)(1(ב)(40ס'  [ שנים 2לו 

  ב) לפקודה:1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

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

  נ"ז   001.  ................      )1(ב)(40לנקודות זיכוי לפי ס' 

  נ"ז   75.9  .................................. סה"כ נקודות זיכוי

  .דתשובה 
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למיטה בתמידות, במוסד סיעודי  ַהְּמרּוָּתִקיםהזקנים,  הֹוֶריהָ של זוג משלמת בעד ַהְחָזָקָתם נלי   .6שאלה מספר 
  ₪. 22,451 - ָאִביהָ ובעד ₪,  14,949 - ִאָּמּהשילמה נלי למוסד, ְּבַעד  2013מיוחד. בשנת 

  ₪ . 185,280 - 2013החייבת של נלי בשנת  ההכנסת

של זּוָגּה בן (ָאב הָ  , ושלבשנה₪  81,600 -ָהֵאם  ) שלבתקנות הרלוונטיות הכמשמעות( חייבת ההכנס
  .בשנה₪  167,000 - ) האם

 זוג הוריה במוסד? הוָֹצאוֶֹתיָה ְלַהְחָזַקתְּבַעד  2013מהו הזיכוי שיּוַתר לנלי בשנת 

 ₪  0  .א  

 ₪  4,984  .ב

  ₪  13,090  .ג
 ₪  5,232  .ד

 פתרון    

  44ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

 )במוסד קרוב החזקת בשל הוצאות בעד וזיכוי יכולת נטול בעד זיכוי( הכנסה מס תקנות

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

לתקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב  1לפי תקנה 
 44ישראל יהא זכאי לזיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד לפי סעיף "יחיד תושב  -במוסד) 

המזכה),  -לפקודה, לפי הענין (להלן  45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת לפי סעיף 
בשנת המס, ואם ֵאין ₪  265,000אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות  -בשנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ₪  166,000ה על אם לא עלת -למזכה בן זוג 
  הכנסה פטורה ממס ַעל ִּפי דין".

שלעיל, "הכנסה חייבת" של הקרוב "המזכה" כוללת הכנסה פטורה לפי  1ְּכלֹוַמר, לפי תקנה 
  ) לפקודה.5(9סעיף 

   -ומן הכלל אל הפרט 

לתקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול  1הכנסתם החייבת של ההורים [כהגדרתה בתקנה 
   )הכנסת אב  167,000+  הכנסת אם 81,600 (              ₪.  248,600 - 2013יכולת...)]  בשנת 

  ₪). 265,000שלעיל ( 1נמוכה מהתקרה לבני זוג לפי תקנה ₪)  248,600הכנסה זו של ההורים (

יד תושב ישראל שהוא או בן זוגו "בחישוב הכנסתו החייבת של יח -לפקודה  44לפי סעיף 
שילם בשנת המס ְּבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, 
מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן ְּבֶׁשל החזקת ילד מפגר 

 12.5%לה על מאותו חלק מהסכומים ששילם העו 35%במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 
  מהכנסתו החייבת...".

  ₪ ) 185,280×  12.5%( =   ₪    23,160  מהכנסתה החייבת של נלי: 12.5%

 12.5%חלק מהסכומים ששילמה נלי ְּבַעד החזקתם של הוריה במוסד מיוחד, העולה על 
  ) 14,949+  22,451 - 23,160( =   ₪   14,240  מהכנסתה החייבת :

  ְּבַעד הוצאותיה להחזקת הוריה במוסד: 2013הזיכוי שיּוַתר לנלי בשנת 

  984,4 ₪   = )%35  ×240,14 ( ₪ 

  .בתשובה 
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המעביד מחנן ּגֹוֶבה צמודה למדד. בכל חודש  ֵאיָנּהחנן קיבל הלוואה ממעבידו. ההלוואה   .7שאלה מספר 
ההלוואה  יתרת, עומדת ִקיָפהתקופת ַהּזְ , הוא 4/2013בגין ההלוואה. בחודש ₪  20ריבית בסך 

  ].1/2014- למען הסר ספק, קרן ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב₪ [ 7,980על 

 0.4%-אם המדד עלה בו לשנה 5.47%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
סכום ( לשכרו של חנןמהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקוֹף ), 4/2013בתקופת הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?4/2013ההלוואה בתקופה זו ( בגין ,)גלמעו

 ₪  12  .א  

 ₪  16  .ב

 ₪  48  .ג

  ₪  36  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  

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

שיעור " - 2013ת המס ) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנ1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  5.47%(ט) לפקודה יהיה 3הריבית לעניין סעיף 

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

(ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,680>  לוואהיתרת הה 7,980.                     עליית המדד

  

  :חישוב על פי התקנות

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 7,980×  5.47%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  ₪365 =  35.88

  ₪). 35.88קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (₪,  20ם חנן, ששיל הריבית סכום

  מינימום₪  35.88< ייב בתקופת הזקיפה חו₪  20.00

) בגין ההלוואה בתקופת סכום מעוגל( ₪ 16שווי ריבית בסך  חנןשל  לפיכך, יש לזקוף לשכרו
  הזקיפה.

  מינימום 35.88 - חוייב בתקופת הזקיפה  ₪20.00 =  15.88=      )סכום מעוגל₪ ( 16

  :חישוב חודשי מקורב ומעוגל

  7,980×  שיעור הריבית הנדרש 5.47%/  12=  36.38                       הריבית הנדרשת:

  ₪ 20ם חנן:  הסכום ששיל

  מינימום 36.38 -חוייב ₪20.00 =  38.16=      )סכום מעוגל₪ ( 16 ההפרש בין השיעור הנדרש לדרישה בפועל:           

  

  .בתשובה 
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". את משכורתו חודש, ב"משכורת 26/2/2013-בידו החדש בהתחיל לעבוד אצל מע חנן  .8שאלה מספר 
  .1/3/2013-הראשונה הוא צפוי לקבל ממעבידו החדש ב

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

 .26/2/2013- לא יאוחר מה  .א  

 .26/2/2013-המשבוע ימים תוך   .ב

 .1/3/2013- לא יאוחר מה  .ג

  .1/3/2013-המם שבוע ימיתוך   .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  ):ודהתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבל 2לפי תקנה 

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

ביום שקיבל את משכורתו  תוך שבוע ימים מיום שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או  )1(
  " ;המועד המוקדם יותר , הכל לפילראשונה ממעבידו

  .גתשובה 
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מכון טכנולוגי  -ביולוגיה ב"טכניון ראשון באקדמי , סיימה לימודי תואר 25נלי, רווקה בת   .9שאלה מספר 
שנים. נלי מסרה למעביד  3. לימודי התואר נמשכו 2010 בספטמברה בתואר תוזכ לישראל"

  את כל הטפסים והאישורים הנדרשים לעניין.

  ?2013לכמה נקודות זיכוי זכאית נלי בשנת המס 

  ז"נ  3.50  .א  
 ז"נ  3.75  .ב

 ז"נ  2.75  .ג

  ז"נ  3.25  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

יע ברשימת המוסדות להשכלה גבוהה המקנים מופ" מכון טכנולוגי לישראל -טכניון "ה
  ג לפקודה.40נקודות זיכוי לפי ס' 

  

  .2010נלי סיימה לימודי תואר ראשון בשנת 
  

עד  1/1/2014, בנוסח הרלוונטי למי שסיים את לימודיו שלא מיום ג לפקודה40לפי ס' 
31/12/2015 -  

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

  לקבל תואר אקדמי שני, ממוסד להשכלה גבוהה.

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

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

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

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

על אף האמור בסעיף קטן (ג), יחיד שזכאי לקבל תואר אקדמי ראשון או שני בתחום   )1(ג  
יא תנאי להתמחות, זכאי לבחור אם נקודות עיסוק שנדרשת בו התמחות והשלמתו ה

זיכוי כאמור בסעיף קטן (א) יובאו בחשבון החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה 
הסתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור או החל בשנת המס שלאחר שנת המס 
שבה סיים את התמחותו, ובלבד שתקופת ההתמחות תחל לא יאוחר משנת המס 

  סתיימו לימודיו לתואר האקדמי האמור.שלאחר שנת המס שבה ה

  ...  (ד)  

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

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

  :2013נקודות זיכוי להן זכאית נלי בשנת 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז  1.00  תואר אקדמי ראשון

  נ"ז   0.50  אשה

  נ"ז   3.75  סה"כ נקודות זיכוי

  תשובה ב.
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 76%של נכות יציבה בדרגה של ב ,31/10/2012- , ב, פרש פרישה מוקדמת7/1/1968יליד  ,חנן  .10שאלה מספר 
לקבל ִקְצָּבה  התחיל 1/2/2013- ב]. לפקודה )(א)5(9שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף [

לא קיבל  שחנןַין ּוְיצ ְלֶׁשָעַבר. ערך עבורו מעבידו אשר, רן פנסיהמק₪  8,064בסך של  חודשית
  ".ֶּכֶרתּומבה ו. כמו כן, לא קיבל "קצכל מענקי פרישה בגין שנות עבודת

  ? 2013בשנת  חנןשל  החייבת במסהקצבה מהי 

 ₪   50,118  .א  

  ₪   88,704  .ב

 ₪   48,941  .ג

  ₪  53,390  .ד

  פתרון  

  א9, ס' 1ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  3ס'  -חוק גיל פרישה 

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס' 

 67%קצבה מזכה שמקבל יחיד שהגיע לגיל פרישה, תהיה פטורה ממס עד לסכום שלא יעלה על   "    
  . "מתקרת הקצבה המזכה

  א(ז) לפקודה: 9ְלִפי ס' 

  יקראו סעיף זה כך: 2024עד  2012לגבי שנות המס   "   

  "  ";43.5%" יקראו "67%בכל מקום, במקום " -  2015עד  2012לגבי שנות המס  )1(

  א(א) לפקודה:9ְלִפי ס' 

  סך כל הקצבאות שמקבל אדם, למעט קצבה מוכרת; -קצבה מזכה" "

  שקלים חדשים; 8,310 -"תקרת הקצבה המזכה" 

  א(ב) לפקודה:9ְלִפי ס' 

או אדם כאילו הגיע לגיל פרישה אף , ואולם ְלִעְנַין סעיף זה יר1כהגדרתו בסעיף  -"גיל פרישה"   "   
  אם:

  (נמחקה);  )1(

או יותר, שנקבעה על פי אחד  %75הוא פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של   )2(
  "  )(ב);5(9, או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף )(א)5(9החוקים המפורטים בסעיף 

  

הגיע לגיל הפרישה, כמשמעותו א לא שנה. לפיכך, הו 45מלאו  ,7/1/1968 א ילידוחנן, שהל
או  75%פרש פרישה מוקדמת בשל נכות יציבה בדרגה של ש ברם, מאחר בחוק גיל פרישה.

לפקודה, יראו אותו, לעניין סעיף  )(א)5(9יותר, שנקבעה על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 
  א לפקודה, כאילו הגיע לגיל הפרישה.9

  

  חנן מקבלסך כל הקצבאות ש 8,064 -  קיצבה מוכרת ₪0 =  8,064       הקצבה המזכה של חנן:

  תקרת הקצבה המזכה 8,310×  ₪43.5% =  3,614.85הפטור על הקצבה המזכה של חנן:                

  הפטור 3,614.85=>  הקצבה המזכה של חנן 8,064

  הקצבה החייבת במס של חנן:

  קצבה מזכה 8,064.00 - הפטור על הקצבה המזכה 3,614.85=  ₪ 4,449.15

  : 2013הקיצבה החייבת במס של חנן בשנת 

  קצבה חייבת במס 449.15,4×  חודשי קצבה בשנת המס 11=  940.65,48=       (סכום מעוגל)  ₪ 941,48

  .גתשובה 
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 מס תאוםישור לפי א. חלקית" משכורתאצלה ", עובד אצל נלי ומקבל 9נשוי + ילד בן , חנן  .11שאלה מספר 
ֵמֵעֶבר . 34%יש ְלַנּכֹות מס בשיעור ₪  19,800 של שנתי שכר עד ,שמסר לנלי שומה מפקיד

  .48%מס בשיעור לנכות יש  לסכום זה

 שנליהמצטבר  המס₪.  18,612 היה, 9/2013תלוש ) כולל( עד, נלי אצל, חנן המצטבר של ושכר
  ₪. 6,328 - באותה תקופה  ומשכרניכתה 

), כמה מס הכנסה "ברוטו למס"₪ ( 1,980על  ה, עמדנליאצל , חנןשל  10/2013 תרושכמאם 
  ?המס תאום ְלאוֹר ,זו וממשכורת ינוכה

 ₪  673  .א  

 ₪  950  .ב

 ₪  294  .ג

  ₪  784  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  18,612+  ₪1,980 =  20,592  :10/2013עד  1/2013 -מ חנןשל  תמצטבר משכורת

  משכורת מצטברת₪  20,592<  מס לפי תיאום המס 34%תקרת שכר שנתי שיש לנכות ממנו ₪  19,800

  פי אישור תיאום המס:ל 10/2013מס מצטבר שיש לנכות עד 

  19,800×  34%) +  20,592 - 19,800× (  שיעור המס המרבי 48%= ₪  7,112 
  

  לפי אישור תיאום המס: ,10/2013בתלוש  חנןמ ינוכהמס שה

  2013/10מס מצטבר שיש לנכות עד  112,7 -  2013/9מס שנוכה עד  328,6=  ₪ 784

  .דתשובה 
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היתה  ,30/9/2013שנים, עד  8שבע. במשך -עבדה נלי אצל מעבידה היחיד בבאר 2013בכל שנת   .12שאלה מספר 
  עברה לגור בבאר שבע, ובה היא גרה עד היום. 1/10/2013- ם. בּתֹוֶׁשֶבת ְקבּוָעה ְּבאופקי

  ., כולה ממשכורתבכל חודש)₪  ₪15,780 ( 189,360היתה  2013 המס בשנת ההכנסת

  ? (סכום מעוגל) 2013בשנת  ת נליזכאי והישוב ל מהו סך זיכוי תושב
 ₪  17,739  .א  

 ₪  23,652  .ב

 ₪  0  .ג

  ₪  21,303  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

על הכנסה חייבת מיגיעה  15%הנחה של  ַמְקָנה ,2013באופקים, בשנת המס תושבות קבע 
  .לשנה₪  157,680אישית עד לתקרה של 

  כולה מיגיעה אישית.₪,  189,360 - 2013הכנסתה החייבת של נלי בשנת 

  .2013בשנת המס חודשים  9באופקים  הקבוע תה תושבתהי נלי

), מי שבמהלך שנת המס היה 3) עד (1על אף הוראות פסקאות (" -לפקודה ) 4((ב)11לפי ס' 
לתושב ביישוב המפורט באותן פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור, זכאי לזיכוי 
ממס כאמור באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב 

  ".חודשים רצופים לפחות 12היישוב 

  - (מעוגל) 2013לו זכאית נלי בשנת  זיכוי "תושב ישוב"

   Min)  הכנסה 360,189;  תקרה 680,157× (  שיעור ההנחה %15 × חודשים 9/  12 = ₪ 17,739

  .אתשובה 
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) בכל אחד "ברוטו למס"( השכר. 4והשני בן  6האחד בן  - ילדים 2, עובדת נשואה + 29בת , נלי  .13שאלה מספר 
₪)  8,982-(ב השכר הּוְגַּדל 9/2013-החל ב₪.  9,261היה , 8/2013עד  1/2013 דשיםהחו 8-מ

  .ברוטו בחודש₪  18,243והועמד על 

מס הכנסה יגבה  ), כמה1/1/2013מתחילת השנה ( על בסיס מצטבראם המס מחושב 
  ?)סכום מעוגל(  9/2013בתלוש  נלישל  המשכר

 ₪  1,886  .א  

 ₪  2,160  .ב

 ₪  79  .ג

  ₪  531  .ד

  פתרון  

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

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  :2013בשנת  נלי תזיכויים להם זכאי

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז  0.50  אשה

  נ"ז  1.00  שנים 6ילד שבשנת המס מלאו לו 

  נ"ז   00.2  שנים 4 שבשנת המס מלאו לו ילד

   ₪ ₪1,253.50 =  218× נ"ז    75.5  סה"כ נקודות זיכוי

  9,261 × 8+  18,243=   92,331   החודשים: 9-שכר מצטבר ב

  92,331/  9=   10,259   ודשים:הח 9-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,312.49 = ₪ 21%  × )9,010  - 10,259 + ( 14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

  max)  312.49,1 - 1,253.50;  ₪0 = (  58.99) =   מעוגל( ₪ 59

  :8/2013עד  1/2013וטו" שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים מס "בר

1,102.91  ₪ =21%  × )9,010  - 9,261 (  + 14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

  :8/2013עד  1/2013מהחודשים מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד 

0 ₪  ) =0  ;1,253.50 - 102.91,1  (max 

    :9/2013-ב נלישל  ההמס שיגבה משכרמצטבר ששולם, הוא מס מצטבר לתשלום פחות מס 

  ) 59 × חודשים 9(  - ) 0 × חודשים 8=(  ₪ 531

  .דתשובה 
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  ₪    38,563  .......... . שכר משולב1  : 59עובדת נשואה בת  נלי,של  1/2013תלוש  ְרִכיֵבילהלן   .14שאלה מספר 
  ₪  12,330  ...... רכב צמוד. שווי 2  

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

 ₪   28,893  .א  

 ₪  35,762  .ב

 ₪  35,162  .ג

  ₪   23,432  .ד

  פתרון  

  .121(ג), 66, א36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)תקנות מס הכנסה (

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נ.ז. נסיעות

  0.50  נ.ז. אשה

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

  שכר משולב 38,563+  רכבשווי  12,330 ₪ = 50,893          :נלילמס" של  ְּברּוטוֹ שכר "

  חישוב המס:

15,730.54 ₪ = 48% × ) 41,830 - 50,893 ( + 34%×21,830 + 31%×6,000 + 21%×4,990 + 14%×3,730 + 10%×5,280  

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  15,730.54 - נקודות הזיכוי  ₪599.50 =  15,131.04  =    סכום מעוגל₪  15,131

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

  תשלומים ללא זקיפות שווי  563,38 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 131,15=  ₪ 432,23

  .ד תשובה
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  .15שאלה מספר 

  

  

וכל  לוקסמבורגהנסיעה ל. יממות 7למשך , מעבידה, ע"י לוקסמבורגלנלי ָחה ִנְׁשלְ  2013בשנת 
  . ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה בה היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד

 תייריםמחיר כרטיס במחלקת (  $  986 -כרטיס טיסה במחלקת עסקים   הוצאות הנסיעה: 
  ).$ 473.25 - באותה טיסה 

  $. 2,520סה"כ  - $ לכל לינה  360חיר לינות במלון, במ 7  

  $. 458.50סה"כ  -$ ליממה  65.50יממות, במחיר  7-השכרת רכב ל

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

ר למען הסהנסיעה לחו"ל? [  בשלמהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכרה של נלי לצורך חישוב מס, 
 ] ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִּפי התקנות

 $  253.75  .א  

 $  766.50  .ב

  $  313.25  .ג
 $  1,279.25  .ד

 פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

   :קת עסקיםחלבמ כרטיס טיסה

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

  .עסקים באותה טיסה כרטיס במחלקת

  .$, לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה 986לפיכך, ההוצאה בסך 

  : הוצאות לינה

הסכומים שהותרו בשל  25%- לוקסמבורג נמצאת ברשימת המדינות בהן הוגדלו ב  
  "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות".

ימות), הסכום שיותר בשל )(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוי2(2ְלִפי תקנה   
  -הוצאות לינה  בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעים לינות 

  כל הוצאות הלינה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

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

  כל הוצאות הלינה המוכרות; -דולר  114×125%לינה שעלותה עד ְלַגֵּבי   )1(  

-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75% - דולר  114×125%- ְלַגֵּבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  דולר ללינה; ] 114×125%

 "הוצאות אחרות""הוצאות לינה מוכרות", במדינה בה ניתן להגדיל סכום הוצאות לינה ו
דולר ללינה,  259×125%, או 7צאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה הו - 25%-ב

  הנמוך ביניהם.

. לפיכך, יותרו לה בניכוי כל הוצאות 7 -$, סה"כ לינות  360נלי הוציאה ֲעבּור כל לינה 
  הלינה המוכרות:
  min)  התקרה$  259×  %125;  ההוצאה בפועל$  360× (  לינות $7 =  2,266.25  

  $ ) 002,520. - $  2,266.25( =     $ 253.75ינה שאינן מותרות בניכוי:  הוצאות ל

 :הוצאות שכירת רכב

  min)  התקרה$  0057.;  ההוצאה בפועל$  65.50× (  ימים $7 =  00399.

  $ ) 458.50 -$  00399.( =    $ 9.505שאינן מותרות בניכוי:  הוצאות שכירת רכב

 $ ) $253.75 +  59.50=  (  $ 313.25:  נלי לצורך חישוב מסהסכום שיש ִלְזקוֹף למשכורתה של 

  .גתשובה 
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  .16שאלה מספר 

  

שכר היסוד, נוסף על ). ברוטו₪ ( 36,864 - 1/2013, בחודש 28ן , רווק בחנןשכר היסוד של 
  חודש. בכל נטו₪  4,966 של בסךתוספת מיוחדת  המעביד ול משלם

התעלמו מדמי ביטוח ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2013- לצורך חישוב מס ב נןחשל  ומהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  46,414  .א  

  ₪   44,388  .ב
 ₪   45,077  .ג

  ₪   41,830  .ד

  פתרון    

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

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  ₪ 36,864   חנןשכר היסוד של 

  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 ₪  5,280משכורת של לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין 
  התוספת המיוחדת.ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .34%במדרגת מס שולי  חנןנמצא  36,864בשכר 

   36,864+  4,966) /  1 - 34%= (  44,388.24<  34%"גבול" מדרגת המס  41,830

  הנוכחית. בגילום אנו חורגים ממדרגת המס -מסקנה 

  ) 41,830 -  36,864( =  ₪ 4,966, נותר "ברוטו" בסך %34במדרגת מס 

  ₪. 1,688.44  - 34%ומס בשיעור ₪,  3,277.56 - "נטו"  66%- מתפצלים ל₪  4,966

   4,966.00 - ₪3,277.56 =  1,688.44יתרה שנותרה לגילום:  

    .48% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  1,688.44) /  1 -  %48= (    ₪ 3,247.00  גילום היתרה:   

  4,966+  3,247=   ₪  8,213  :)סכום מעוגל( כשהוא מגולם₪  4,966הסכום   

   36,864+  8,213=  45,077>  48% + 2% "על הכנסות גבוהות מס"  67,630

     ₪ 077,45  :   2013/1-  לצורך חישוב מס ב חנןשל  ושכר

  .גתשובה 
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  .17שאלה מספר 

  

  ₪    11,850  . שכר יסוד ....................1  : השיווקשל נלי, מנהלת  1/2013תלוש  ְרִכיֵבילהלן 
  ₪  1,866  .......      . כיסוי הוצאות רכב2  
  ₪  2,370  ........    . שכר שעות נוספות3  
  ₪  2,844  ...................    דמי מחלה .4  

 נלילמען הסר ספק,  [ לקרן השתלמות₪  1,242, סך של 1/2013כר , בעד שנליֲעבּור  ִהְפִריׁשהמעביד 
  ].כדין לאותה קופה האת חלק ההפריש

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

 ₪   353.25  .א  

 ₪   0.00  .ב

 ₪   139.95  .ג

  ₪    63.60  .ד

  פתרון    

  )2(ב19תק'  -) שור ולניהול קופות גמלתקנות מס הכנסה (כללים לאי  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 

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

בגבולות שנקבעו בהסכם קיבוצי החל על עובד שמקצועו,  - שאין הסכם קיבוצי החל עליו 
מהמשכורת הקובעת לגבי  8.4%-הוותק שלו ותנאי העבודה שלו דומים, אך לא יותר מ

, יראום כהכנסת כורת הקובעת לגבי כל עובד אחרמהמש %7.5- ולא יותר מעובד הוראה 
עבודה של העובד בעת שקיבל אותם; ואילו סכומים ששילם מעביד מעל לגבולות כאמור 

 - יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 

, שכר למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו - ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה  -" משכורת קובעת"
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 
  " התיאום של הארגונים הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

"משכורת קובעת" כוללת את  -") חבק מס הכנסהשנות לפקודת מס הכנסה ("לפי קובץ הפר
המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת 
הנכללת כמרכיב לפנסיה לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות 

ום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשל
הוצאות רכב, קצובת נסיעה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע 

  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

, שהוא תשלום כיסוי הוצאות רכב"אין לכלול " נליהקובעת לקה"ל של  הלפיכך, במשכורת
. כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת ו"שכר שעות נוספות" ותיה,שניתן לה לכיסוי הוצא

  ₪. 15,712לקה"ל על 
  

  של נלי: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ; סוד שכר י 11,850+  דמי מחלה ₪2,844 = [ ( 14,694

  ורת קובעתמשכ 14,694×  ₪7.5% =  1,102.05    של נלי: מהמשכורת הקובעת 7.5%

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

139.95 ₪  =1,102.05 - 1,242.00  

  .גתשובה 
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מועסק מבוצעת ביחידתו הוא עבודה שבה ה עובד במחלקת הפיקוח ברשות המקומית.חנן   .18שאלה מספר 
  . העובדים מועסקים בהן לחילופין .וםמשמרות קבועות ומלאות ליבשתי 

ְּבֶׁשל ₪  43,080 ִמּתֹוָכּה₪,  131,844, היתה 2013 בשנת המסהכוללת ממשכורת, הכנסתו 
  ).בעד עבודתו בתחום המשמרת השניה הוא זכאי לתוספת לשכרועבודה במשמרת השניה (

השניה  , בשל הכנסתו מעבודה במשמרת2013 בשנת חנן קבליש במס הזיכוי מהו סכום
  ? ברשות המקומית

 ₪   5,603  .א  

 ₪   0  .ב

 ₪   859  .ג

  ₪   6,462  .ד

  פתרון  

  . 10  'פקודת מס הכנסה, ס  סעיפים רלוונטיים

  )שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרותתקנות מס הכנסה (

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

), מפורטים שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות(א) לתקנות מס הכנסה (2בתקנה 
  זיכוי מס בגין הכנסה מעבודה במשמרות:מ ָהנֹותילֵ העובדים שעשויים 

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

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

  העובדים בייצור;  )1(

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

פעילותם היא רשות מקומית או מחלקת פיקוח ברשות מקומית אינן מפעלי תעשיה שעיקר 
   .פעילות ייצורית כמשמעותה בחוק עידוד התעשיה

  .הכנסתו מעבודה במשמרותחנן לא זכאי לכל זיכוי מס בגין לפיכך, 

  .בתשובה 
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  .19שאלה מספר 

  

. משכורתו, בכל 31/7/2013-ב ַּטרּוֶׁשּפשנים, במשרה מלאה, עד  14מעבידו היחיד  חנן עבד אצל
  :ִּכְלַהָּלן"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה), היתה  ְלַרּבֹותחודש בשנה האחרונה (

  ₪   6,110  ..............          משכורת משולבת.  1
  ₪  1,630  ....... .  שווי שימוש ברכב צמוד2
  ₪  452  .......... ְמדּודֹותשעות נוספות  . 3

  ₪.  145,418 -חנן קיבל ממעבידו שהפרישה מענק סך 

ככל שהדבר דרוש,  - ? א) לפקודה7(9פרישה זה, לפי ס' מס של מענק ב החייבמהו החלק 
והפטור , אוֹטוָֹמִטית ֶׁשְּבַסְמכּותוֹ ְלַהֲעִניק קש הגדלת פטוריהשומה ובלפקיד  שחנן פנה ַהִּניחּו
   בהתאם. הּוְגָדל

 ₪   53,550  .א  

 ₪   0  .ב

  ₪   7,616  .ג
  ₪   17,108  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  א)(א) לפקודה:7(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 

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

לכל שנת ₪  12,120בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְּבֶׁשל עבודה בחלק משנה;

הכנסת  - " לעניין חישוב הפטור על מענק פרישה, פירושהמשכורת" - לפי הנחיות מס הכנסה 
 .למעט שוויו של שימוש ברכב צמודעבודה למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ו

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

  בורו פיצויים.פיטורין) שחייבים לשלם ע

  6,110+  ₪452 =  6,562  של חודש, לפי משכורת אחרונה: משכורת 

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: ללאשל חנן, ָּפטּור ַמֲעָנק 

   min  [min)  תקרה 12,120;  6,562× (  שנות עבודה 14; מענק ₪145,418 = [  868,91
  

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

  .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
  

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: כוללשל חנן, ָּפטּור ַמֲעָנק 

   min  [min) קרה ת 12,120; 562,6×  %150 ( × שנות עבודה 14; מענק ₪418,145 = [  802,137
  

  מענק 418,145 -פטור 802,137=  ₪ 7,616   החלק החייב במס של המענק, לאחר הגדלת הפטור:

  .גתשובה 



20  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

 

מעבודתה אצל מעבידה היחיד,  30/9/2013-פוטרה ב ,9- ו 7ילדים בני  2, נשואה + 32בת , נלי  .20שאלה מספר 
- בטופס ה₪.  8,373היתה  9/2013לחודש  ההחודש ששולמה ל משכורתשנות עבודה.  8לאחר 

לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה נליל חּוַּׁשב, 9/2013תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161
  .הכנסה במס חייב₪,  12,576סך של  -), וחלקו א) לפקודה7(9

ענק הפרישה החייב של , כמה מס הכנסה יש לנכות ממלפי התקנותאם חישוב המס נעשה 
  ?  נלי

 ₪  764  .א  

 ₪   2,106  .ב

 ₪   1,212  .ג

  ₪    1,569  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

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

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

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

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

  החישוב:

      נקודות זיכוי:

  תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25+  אשה 0.5 + ילדים 2 = 4.75

  75.4×  218 = ₪ 1,035.50  -סכום נקודות הזיכוי   

  ₪. 8,373 - 9/2013, לחודש נלימשכורת החודש ששולמה ל

  12,576/  ₪12 =  1,048  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 8,373+  ₪1,048 =  9,421מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

  מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-לק ההמס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת הח

1,136.51  = ₪21%  × )9,010  - 9,421 + ( 14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

  מס בניכוי זיכויים אישיים:

  max)  136.51,1 - 1,035.50;  ₪0 = (  101.01) =   מעוגל( ₪ 101

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

961.02  = ₪14%  × )5,280 - 8,373 (  +10%  ×5,280  

 max)  961.02 - 1,035.50 ; 0 = ( ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  101 - ₪0 =  101  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  101×  12=  ₪ 212,1  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 

  

שווי  כולל₪,  38,950 - 01/2013בחודש  ")ברוטו למסמס (" תשלוםְלצֹוֶר  נלישל  השכר
₪  2,703לקופת גמל לקיצבה  העבורַמְפִריׁש  נלישל  המעביד  .)₪ 2,910 ( 2שימוש ברכב קבוצה 

למען בחודש [₪  181בדן כושר עבודה ואביטוח ולתגמולי המעביד),  ַמְרִּכיבבחודש (על חשבון 
  ]., כדין, לאותה קופת גמלהא את חלקיגם ה המפקיד נליהסר ספק, 

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה  בגין 1/2013בתלוש  נלימהו השווי שיש ִלְזקוֹף ל
  )?סכום מעוגלולביטוח אובדן כושר עבודה (

 ₪   55  .א  

 ₪   181  .ב

 ₪   236  .ג

  ₪   0  .ד

  פתרון  

  ) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מס הכנסה14(32סעיף   טייםסעיפים רלוונ

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :2013בשנת המס א.כ.ע. ישוב ההוצאה לרכישת ביטוח חְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין 

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

  ₪. 36,040ללא שווי השימוש ברכב:   נלישל  הכנסת עבודה

  שכר רגיל 38,950 - 2 שווי שימוש ברכב קבוצה ₪2,910 =  36,040

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  36,040 ; 35,312 ( × 7.5% = ₪ 2,648.40 >₪  2,703

 max)  0;  2,703 - 2,648.40= (  54.60    = סכום מעוגל ₪  55   שווי קיצבה:

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

  תיזקף כשווי.₪)  181מאחר שקיים שווי קיצבה, כל הפרשת המעביד לביטוח א.כ.ע. (

ְּבִגין הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח  1/2013בתלוש  לנלישווי שיש ִלְזקֹוף ה
  שווי קיצבה  55+  שווי א.כ.ע. 181=  ₪ 236   -) סכום מעוגלאובדן כושר עבודה (

  .גתשובה 
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קרן פנסיה מקיפה לֲעבּוָרּה  ׁשהיחיד ַמְפִרי המעביד. ₪ 11,800 - 1/2013- ב נלישל  שכרה  .22שאלה מספר 
 %5.5 של שיעורקרן ְלַמְרִּכיב ַּתְגמּוֵלי העובד באותה  מתמשל נלי .משכרה בכל חודש %14.33

  ].גמל לקופת נלי היחידה שלה הפרשת זו, למען הסר ספקה. [משכר

תשלומיה  בשל, 01/2013בתלוש  נליא' לפקודה) שתקבל 45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (
  בקרן הפנסיה?יב ַּתְגמּוֵלי העובד ְלַמְרּכִ 

 ₪   227.15  .א  

 ₪   150.50  .ב

 ₪   210.70  .ג

  ₪   225.75  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  11,800×  ₪5.5% =  649       -") קרן פנסיה מקיפה("בד לקופת גמל לקיצבה הפרשת עו

    - 1/2013-ב נליהכנסתה המזכה של 

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 600,8; הכנסה בפועל ₪800,11 = {  600,8

 min ) } 600,8×  %7 = 00602.; (  הפרשה בפועל 00.649= {   ₪  602.00  - מגבלת עמית שכיר 

  602.00×  %35=        ₪ 210.70  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .גתשובה 



23  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

הגיעה לסניף הדואר  13/2/13- ). ביום ב'( 4/2/13-ב נלישל עובדיה שילמה  1/2013 את משכורת  .23שאלה מספר 
 - על גבי ההמחאה  ֶׁשָרְׁשָמהלקופת הגמל של העובדים. התאריך  ַהְמָחָאהושלחה, בדואר רשום, 

קיבלה אישור   נלי. 1/2013, בהמחאה נכללו התשלומים לקופת הגמל בעד משכורת 13/2/2013
  .)14/2/13( נפרעה באותו היום. ההמחאה )'היום ( 14/2/13-ב ִהִּגיָעה ַלּקּוָּפהשההמחאה 

כללים (תקנות מס הכנסה , כאמור בַּבְזַמןשילמה את התשלומים לקופת הגמל  נליהאם 
  )? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)קופות גמל לאשור ולניהול

 .4/2/13-ימי עסקים מה 7את ההמחאה בתוך ַע וֹ ִלְפרלא. קופת הגמל לא יכולה היתה   .א  

 .4/2/13-ימי עסקים מה 7בתוך בדואר רשום ההמחאה נלי שלחה את כן.   .ב

ימים מתום חודש  15המחאה בתוך את הַע וֹ ִלְפרלא. קופת הגמל לא יכולה היתה   .ג
1/2013. 

   .1/2013ימים מתום חודש  15את ההמחאה בתוך פרעה כן. קופת הגמל   .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  

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

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

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

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

  .4/2/2013- ב נלישילמה  השל עובדי 1/2013 את משכורת

(יום תשלום המשכורת) הם המועד המוקדם מבין המועדים  20132/4/ימי עסקים מיום  7
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן,  נלי.  כלומר, תשלומיה של שלעיל 20בתקנה הנקובים 

  ימי עסקים. 7ישולמו במזומן בתוך  רק אם

ימי עסקים מיום תאריך ויום בשבוע

תשלום המשכורת

אירוע

יום תשלום המשכורת04/02/2013 יום�ב

05/02/20131 יום�ג

06/02/20132 יום�ד

07/02/20133 יום�ה

08/02/2013 יום�ו

09/02/2013 שבת

10/02/20134 יום�א

11/02/20135 יום�ב

12/02/20136 יום�ג

7 ימי עסקים13/02/20137 יום�ד

14/02/20138 יום�ה

  15 ימים מתום החודש15/02/2013 יום�ו
. ברם, היא נשלחה בדואר רשום לקופת הגמל 13/2/2013בהמחאה היה  ַהָּנקּובאמנם, התאריך 

  .14/2/2013- , והגיעה לתעודתה ב13/2/2013-ב רק

את  לפרועקופת הגמל לא יכולה היתה  ,14/2/2013- רק באצלה ה מאחר שההמחאה התקבל
   . לפיכך, נלי לא שילמה את התשלומים בזמן.4/2/13-ימי עסקים מה 7ההמחאה בתוך 

  .אתשובה   
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, על פי מימהמוסד לביטוח לאוִקְצַּבת ְׁשֵאִרים ת , מקבל17, אלמנה + ילד בן 56 תב ת, עובדנלי  .24שאלה מספר 
  בחוק הביטוח הלאומי. ביטוח זקנה וביטוח ְׁשֵאִריםפרק 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין ( ?ִקְצַּבת ְׁשֵאִרים זו ְּפטּוָרה ממס הכנסההאם 
  )המשפטים ַהָּבִאים

 .הפקודהעל פי  זו מהווה הכנסה חייבת במס הכנסה ְׁשֵאִריםקצבת לא.   .א  

 פקודה.העל פי הכנסה ּוָרה ממס ְׁשֵאִרים זו ְּפטקצבת כן.   .ב

 ְׁשֵאִרים זו פטורים ממס, אך לא יותר מתקרת הפטור על פי הפקודה.ִמִּקְצַּבת  43.5%  .ג

  לפי חוק הביטוח הלאומי, פטורים ממס הכנסה. ַהִּמְׁשַּתְּלִמים, ַּתְגמּולכן. כל קצבה או   .ד

  פתרון  

  ג)6(9ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  תרוןהסבר הפ

  

  ב

  

  

  

  

  לפקודה, פטורים ממס: 9לפי ס' 

...  "  

לחוק הביטוח  2או פרק ט' 2ג) קיצבת נכות המשתלמת על פי סימן ה' לפרק ג', פרק ו'6(
המשתלמות על פי פרק ב' וקצבת תלויים  יםוקיצבת שאירהלאומי וקיצבת זקנה 

  המשתלמת על פי פרק ג' לחוק האמור;  "

  .בתשובה 
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 סכום את בעצמו לחשבְנָין ּוהמעביד ְמע. פרישה מעבידה מענק לה משלם, של נלי יהָ יטּוֶר ּפִ  עם  .25שאלה מספר 
ַלְמרֹות ַּבָּקׁשֹוָתיו , אבל. יביהח המענק מחלקר ַּבָּמקוֹ  הניכוי סכום ַהָּפטּור ואת הפרישה מענק

 ממנולפקיד השומה ולהביא  ִלְפנֹות ְמָסֶרֶבתא והיא 161טופס לא מילאה  נלי, ַהחֹוְזרֹות ְוִנְׁשנֹות
  אישור תיאום מס.

  :בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים

 . המענק מס ְמַרִּביִמְּמלֹוא ינכה המעביד   .א  

 .המענקמס מינכה לא יד המעב  .ב

על  העולה המענק מחלקמס ְמַרִּבי ינכה המענק הפטור ו סכוםיחשב את המעביד   .ג
 על פי הפקודה. תקרת הפטור

 בלתי מנכה ממשכורת שהוא כפי, מסהמענק הפטור וינכה  סכוםיחשב את המעביד   .ד
  על תקרת הפטור על פי הפקודה. העולה המענק מחלק ,קבועה

  פתרון  

    וונטייםסעיפים רל

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

בעצמו את סכום המענק הפטור ואת סכום הניכוי יחשב המעביד לפי הנחיות מס הכנסה, 
  כאשר: גם למשלמים אחרים בהתאם יורהבמקור מחלק המענק החייב, ו

(במענק עקב פטירה,  כולל חתימה על הצהרה - א במלואו 161העובד מילא את טופס   א.
  ב).161ימלאו השאירים טופס 

העובד הצהיר בטופס כי לא היו לו פרישות נוספות ממעבידים אחרים, בתקופת עבודתו    ב.
  אצל המעביד.

  התקיימו אחד או יותר מהתנאים הבאים:   ג.

עביד, סכום כל המענקים שיקבל העובד, מכל המשלמים, אינו עולה פי חישובי המ-על   .1
  על תקרת הפטור בפקודה.

  המענק משולם על ידי המעביד ו/או על ידי משלם אחד נוסף מלבדו.   .2

ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים -סכום מענק פטור משולם על   .3
  פי הפקודה.-על מנכים מס בשיעור המרבי

ידי משלם אחד נוסף מלבד המעביד וכל יתר המשלמים -סכום מענק פטור משולם על   .4
(כולל קרנות פנסיה), והעובד בחר ברצף קיצבה על מלוא  הם קופות לקיצבה

  .אלו בקופות לרשותו הצבורים הסכומים

 אל העובד את לשלוח או מרבי מס מהמענק לנכות חובה, ל״הנ התנאים התקיימו לא אם
  .מס תיאום לעריכת השומה פקיד

המעביד ינכה מאחר שנלי סירבה לפנות לפקיד השומה ולהביא ממנו אישור תיאום מס, 
  .ממלוא המענק מס מרבי

  .אתשובה 
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  דיני עבודה
  
  
  
  

תו" בדבר פירוט תנאי עבודהאם, לפי החוק הרלוונטי ותקנותיו, יש לפרט ב"הודעה לעובד   .26שאלה מספר 
בחר/י את (? אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי העניןאת 

  )המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 .של העובד בתלוש השכר יםמפורטנים הנ"ל ענייהלא.   .א  

 .הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובדכן, ֶאָּלא ִאם ֵּכן קיים   .ב

שם הם ו "הסכם מסגרת -צו הרחבה "נים הנ"ל נקבעו בחוק או במאחר שהעניילא,   .ג
 מפורטים.

  כן. יש לפרט את הנ"ל בהודעה לעובד.  .ד
  פתרון    

  )א(2ס'  -  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

פירוט תנאי העבודה של העובד בהודעה יהיה , חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)ל (א)2ְלִפי ס' 
  נים אלה:יבעני

  )   זהות המעביד וזהות העובד;1(  "

תקופת העבודה; היה  -)   תאריך תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה 2(
  ופה קצובה, יציין זאת המעביד;חוזה העבודה שלא לתק

  )   תיאור עיקרי התפקיד;3(

  )   ציון שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;4(

)   סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם 5(
  ו;דירוג העובד ודרגת -נקבע שכר עבודתו על פי דירוג, מכוח הסכם קיבוצי או לפיו 

  ;אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין)   6(

  )   יום המנוחה השבועי של העובד;7(

)   סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט 8(
תחיל הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים, ואולם אם ה

מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה 
  נפרדת לעובד;

)   לגבי מעביד שהוא או שארגון מעבידים שהוא חבר בו, צד להסכם קיבוצי כמשמעותו 9(
, המסדיר את תנאי העבודה של העובד 1957-לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז 1בסעיף 

  שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו;שם ארגון העובדים  -

)  לגבי מעביד שהוא צד לחוזה לביצוע עבודה או למתן שירותים או לגבי מעביד שהוא 10(
קבלן כוח אדם שהוא צד לחוזה עם מעסיק בפועל, והחוזה האמור כולל הוראות לעניין 

) עד 1( תנאי העבודה כאמור, כמפורט בפסקאות –תנאי עבודה של עובדו של המעביד 
) וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד 1), וכל פרט נוסף שנקבע לפי סעיף קטן (ג)(9(

כהגדרתם בחוק העסקת  –ומעביד; לעניין זה, "קבלן כוח אדם", "מעסיק בפועל" 
  " .1996- עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו

 .דתשובה 
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זוגו ָהעֹוֵבר למקום  ןְמגּוָריו ֵעֶקב ִהְצָטְרפּותֹו לב ְמקֹום את ְוֶהְעִּתיק טר מעבודתוהתפעובד   .27שאלה מספר 
ממקום ְמגּוָריו קילומטרים  60במרחק עבודה ַאֵחר ולמקום מגורים ַאֵחר בישראל הנמצאים 

מאשר  )שממנו התפטרתו (מקום מגוריו ֶהָחָדׁש של העובד רחוק יותר ממקום עבוד. הקודם
  ).מקום המגורים הקודם היה קרוב מאוד למקום עבודתו( וריו הקודםמקום מג

 ִיְראּוחוק פיצויי פיטורים, עניין האם, ל ,גר שישה חודשים במקום מגוריו החדשאם העובד 
 התפטרותו זו כפיטורים? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 .ישוב באזור פיתוח אוחקלאי ישוב המגורים החדש הוא מקום כן  , אלא אםלא  .א  

לפחות,   קילומטרים 40 מקום מגורים למרחק של ַהְעָּתַקת. כל התפטרות עקב כן  .ב
 נחשבת, לעניין החוק, כפיטורים.

 .התפטרותו זו כפיטורים יראולעניין חוק פיצויי פיטורים,  .כן  .ג

  .התפטרותו זו כפיטורים יראולא לעניין חוק פיצויי פיטורים,  .לא  .ד

  פתרון  

  ).3(8ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  (ב).12ס'  -תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) 

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

התפטרות של עובד עקב  (לעניין חוק זה) יראו כפיטורים) לחוק פיצויי פיטורים, 3(8לפי ס' 
מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של " העתקת מקום מגוריו

  העובד". של מגוריו הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום

, והתפטרות שרואים אותה (ט) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים12לפי לתקנה 
אם התפטר , לחוק כפיטורים 8) לסעיף 3רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (" - כפיטורים) 

יק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מעבודתו והעת
מגורים אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם, ובלבד 
שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד 

  ".גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדש

  -לפי נתוני השאלה 

עובד התפטר מעבודתו והעתיק את מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר ה �
הנמצאים לפחות ארבעים  למקום עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל

 .קילומטרים ממקום מגוריו הקודם

 .מקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם �

 .ד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו החדשהעוב �

 ,לחוק )3(8לפי סעיף לפיכך, (ט) שלעיל. 12כלומר, התמלאו כל התנאים המפורטים בתקנה 
  .לעניין חוק פיצויי פיטורים, יראו התפטרותו זו כפיטורים

  תשובה ג.
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לפני המועד לתשלום השכר  שבועיים₪.  4,512 - 1/2013-ב) 22 ן(רווק ב חנןשל  ושכר עבודת .28שאלה מספר 
  שכר עבודה ֶזה.ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 2,480בסך  ִמְקָּדָמהקיבל 

, 1/2013-בשל חנן  ועבודת שכרמְלַנּכוֹת מהו, לפי חוק הגנת השכר, הסכום ַהְּמַרִּבי שניתן 
  ?מקדמה זולכיסוי 

 ₪   1,128  .א 

 ₪   2,390  .ב

 ₪  620  .ג

 ₪   2,480  .ד
  

  פתרון 

  25, ס' 1ס'  -חוק הגנת השכר  עיפים רלוונטייםס

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

לרבות תשלומים בעד חגים, פריון עבודה ושעות  -  ""שכר עבודה -לחוק הגנת השכר  1לפי ס' 
  .לומים אחרים המגיעים לעובד עקב עבודתו ובמשך עבודתונוספות ותש

                                           ₪ 512,4 - 2013/1- ב חנן"שכר עבודה" של 
  

  -לחוק  25ְלִפי סעיף 

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

    ...  

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

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

  "  ).6היתרה הוראות פסקה (

לא עולה על שכר העבודה לשלושה  ,ום השכרלפני המועד לתשל יים, שבועחנןהמקדמה שקיבל 
  ) חלות עליה.7(א)(25שהוראות פסקה  היתר ַקֶייֶמתחדשים, לפיכך, לא 

  ₪ 4,512×  3<  המקדמה₪  2,480

  .₪ 2,480את מלוא המקדמה, בסך  עבודתו ניתן לנכות משכרכך, לפי

  .דתשובה 
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. הוא ביטוח בפנסיה צוברת נוהיהסדר הפנסיה החל עליו עובד עירייה שעד פרישתו, היה חנן   .29שאלה מספר 
שנות עבודה רצופות בעירייה, כעובד קבוע  22, לאחר 66, בגיל 6/2013-סיים את שירותו ב

  במשרה מלאה. 

  ). במשכורת מלאה( ימים 165ניצל  בעד תקופת שירותו, ימי מחלה שלהם היה זכאי 660מתוך 

הזכויות בגין חופשת למען הסר ספק, שלא נוצלו. [  ימי מחלה 495תרה של נשארה לו י בפרישתו,
  . ]ולא באמצעות קרנות ביטוח או גופים אחרים ידי העירייה-ניתנו במישרין על שנות עבודתו, ניתנו בעדשמחלה 

, פיצוי בשווי כמה משכורות לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה , עם פרישתו,זכאי אם חנן
 יקבל בעד רכיב זה? )משכורת לצורך פיצויי פיטורים(חודשיות 

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות   5.28  .א  

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות   6.34  .ב

 .)ת לצורך פיצויי פיטוריםומשכור(  משכורות חודשיות   3.96  .ג

 .)יי פיטוריםת לצורך פיצוומשכור(  משכורות חודשיות   4.75  .ד

 פתרון  

  .חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  סעיפים רלוונטיים

  בדבר חישוב הפיצוי בעד ימי מחלה שלא נוצלו.  12/1/2011הסכם קיבוצי מיום 

פיצוי בעד חופשת מחלה , בנושא 18/1/2011חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה, מיום 
 .12.1.2011הסכם מיום  -  ם בפנסיה תקציבית ובפנסיה צוברתשלא נוצלה לעובדים המבוטחי

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

הפיצוי יינתן בעד אמנם, יתרת ימי המחלה שלא נוצלו היא חלק מנתוני השאלה. ברם, ככלל, 
תרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של העובד ביום פרישתו, י

דהיינו: סך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת שירותו הנושאת זכות לחופשת 
ימים לכל חודש שירות, בניכוי כל חופשת מחלה במשכורת מלאה שניצל  2½מחלה בשיעור של 

  ) 2½×  12×  22(  - 165=  495                   .במשך כל תקופת שירותו

  

  . מסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לו 25%, במשך כל תקופת שירותוחנן ניצל, 

  ימי חופשת מחלה שחנן ניצל 165/  לחנן בתקופת עבודתוסך כל ימי חופשת המחלה שהגיעו  660=  25%

  

, כל ימי חופשת המחלה שהגיעו לומסך  36%-פחות ממאחר שניצל במשך כל תקופת שירותו 
ימי חופשת מחלה שביתרת ימי  30ימים, בעד כל  שמונהיהיה הפיצוי בשיעור משכורת של 

  495/  30×  8=  ימים 132    חופשת המחלה.

  

ממשכורתו החודשית של העובד, הכוללת את  1/25 פירושו - "שכר יומי"  ,לעניין חישוב הפיצוי
אחרת המובאת בחשבון בהתאם להוראות לצורך פיצויי המשכורת המשולבת וכל תוספת 

  132/  25=  )לצורך פיצויי פיטוריםמשכורות חודשיות ( 28.5        .פיטורים

  

   -) 100%, יקבל את מלוא הפיצוי (66מאחר שסיים את שירותו בגיל 

 משכורות חודשיות 28.5×  %100=  )לצורך פיצויי פיטורים(משכורות חודשיות  28.5

  .אבה תשו
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תשלום ְלֵׁשם ₪,  42,624של עובד, עד לסכום של  וצו עיקול על שכר 26/9/2013-מעביד קיבל ב  .30שאלה מספר 
החודשי, ַהּנֹוָתר אחרי ניכויי החובה  ו. שכרילדים 3ֶׁשִעּמֹו  ָיִחיד הוֶֹרה הוא חוב לבנק. העובד

 ₪. 14,208 -) על פי חיקוק(

לצורך חישוביכם, [ ?)סכום מעוגל( , ְלִפי חוק הגנת השכרהעובדשל  וּוַּקל משכרֶׁשְּיעמהו הסכום 
  ]בטבלאות הביטוח הלאומי שחולקו לכם. 5יעזרו במידע שבעמוד ה

 ₪   10,656  .א  

 ₪   3,552  .ב

 ₪  10,172  .ג

 ₪   9,892  .ד
  

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

(א) לחוק הגנת השכר, "משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או 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 1981-תשמ"א
משכר העבודה  80%-משפחתו אילו היה ַזַּכאי לגימלה כאמור; היה הסכום האמור יותר מ
משכר העבודה  80%החדשי, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 

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

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

, הוא לא נועד לשם תשלום חוב לבנק. כלומר₪)  42,624הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (
  (א) חלות עליו.8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' 

שני ילדים  והורה יחיד שעמילדים, הרכב משפחתו של העובד הוא " 3כהורה יחיד שעמו 
  ".לפחות

של  ולפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודת
מהסכום  52.5%", הוא "שעמו שני ילדים לפחות הורה יחידהוא " ועובד, שהרכב משפחת

  ):סכום מעוגל₪ ( 4,316", כלומר הבסיסי פחות הסכום הבסיסי לילד

  הסכום הבסיסי 8,487×  52.5% - הסכום הבסיסי לילד ₪140 = 4,315.68=    סכום מעוגל₪  4,316

  החודשי של העובד: המשכר העבוד 80%-סכום זה אינו גבוה מ

  שכר העבודה החודשי של העובד 14,208×  80%=  11,366.40<  4,316 

   -של העובד  ולפיכך, הסכום שיעוקל משכר

 min]  ) שכר אחרי ניכויי החובה 208,14 - לא ניתן לעקל  316,4=  892,9(;  החוב 624,42[ =  ₪ 892,9

  .דתשובה 
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, עובדת ותיקה במחלקת הפיקוח ברשות המקומית על מנת למנוע את התפטרותה של נלי  .31שאלה מספר 
בשנות ותק ממקומות  שלא כדין הכרה ,2012), העניקה לה הרשות, החל במרץ בדירוג המנהלי(

  גדל שכרה של נלי., מכךכתוצאה  מוכרים לצורך כך. בהם עבדה בעבר, שאינם עבודה פרטיים

 הרשות המקומית ונלי הממונה על השכר במשרד האוצר ערך בדיקה בעניין, כמתחייב.
בפניו. לאחר הליך הבדיקה והשימוע, על פי הראיות, הטיעונים והמידע  את טענותיהם והשמיע

נוגד את הוראות סעיף  נליכי ההסדר עם הממונה על השכר ט יהחלשהביאו הצדדים בפניו, 
  (ב) לאותו חוק.29(א) לחוק הרלוונטי וכי חלות עליו הוראות סעיף 29

של נלי  החריגותעל ביטול שנות הוותק הודיע לצדדים ל על השכר נהממוהאם רשאי ה
לתבוע ֲהָׁשָבה של תשלומי השכר  רשות המקומיתחובתה של הלקבוע הוראות בדבר ו

 ? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)החריגים

הנוגעים לעובד  יםַּפְרָטִנּיִ לא. הממונה על השכר באוצר לא רשאי להתערב בהסדרים   .א  
 בודד, אלא רק בהסכמים ובהסדרים כלליים הנוגעים לכלל עובדי הרשות המקומית.

 על ידי ראש הרשות המקומית. ַּׁשרּואנלי עם המיוחד ההסדר  ֵּכן ִאם ֶאָּלאכן,   .ב

לא. הממונה על השכר במשרד האוצר רשאי להורות על ביטול שנות הוותק החריגות,   .ג
 של סכומים ששולמו לנלי.השבה בדבר ע הוראות לקבואך אין בסמכותו 

 חריגות על ביטול שנות הוותק ה דיעהממונה על השכר במשרד האוצר רשאי להוכן,   .ד

 של תשלומי השכר החריגים.לתבוע השבה  ה של הרשותראות בדבר חובתהוולקבוע 

 פתרון  

 ב.29א, 29(ב), 29(א), 29חוק יסודות התקציב, ס'   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

בניגוד שלא כדין, תשלומי שכר חריגים, נלי שילמה למנתוני השאלה עולה כי העירייה 
השלטון המקומי להסכמים קיבוציים, בניגוד לאוגדן תנאי השירות של העובדים במרכז 

לא לא הוסכמו או הונהגו לגבי כלל עובדי המדינה ו דה. תשלומים אלווובניגוד לחוקת העב
 ),לו הואצלה סמכות שר האוצר בעניין( קיבלו את אישורו של הממונה על השכר במשרד האוצר

  .לחוק יסודות התקציב (א)29כנדרש על פי סעיף 

הזדמנות  תולעובדלרשות המקומית ניתנה הממונה על השכר במשרד האוצר ערך בדיקה ו
  א לחוק האמור.29, כמתחייב בס' להשמיע את טענותיהם

לאחר הליך הבדיקה והשימוע, על פי הראיות, הטיעונים והמידע שהביאו הצדדים בפניו, 
(א) לחוק 29נוגד את הוראות סעיף  תעובד הכי ההסדר עם אותהממונה על השכר ט יהחל

, ככל בטל נליהחריג עם  סדרהה. כלומר, (ב) לאותו חוק29הוראות סעיף וכי חלות עליו אמור ה
   .לחוק (א)29 שהוא נוגד את הוראות סעיף

רשאי לפעול  ),באמצעות הממונה על השכר במשרד האוצר( שר האוצרלחוק האמור,  )ב(ב29לפי ס' 
  לגבי הסכם או הסדר כאמור בסעיף קטן (א) גם לפי כל אחד מאלה:

 -(ב) (להלן 29כאמור בסעיף  צדדים להסכם על בטלות ההסכם או ההסדרלהודיע ל  )1(
ההסכם הנוגד), ועל החובה של הגוף המתוקצב או הגוף הנתמך להפסיק לאלתר כל 

  הטבה כספית הקשורה לעבודה שמקורה בהסכם הנוגד;

בהתחשב במדיניות השכר הכוללת במגזר הציבורי, במידת החריגה של ההסכם הנוגד   )2(
   -נהוג לגבי כלל עובדי המדינה, ומטעמים שבצדק מן ה

לקבוע מהו ההסכם או ההסדר אשר יכול לחול על הצדדים במקום ההסכם הנוגד,   (א)
  לרבות בדרך של אישור הוראה מהוראות ההסכם הנוגד;

לקבוע הוראות אשר יחולו על הגוף המתוקצב או הנתמך אשר הינו צד להסכם   (ב)
ע השבה של הטבה שהוענקה על פי ההסכם הנוגד, היקפה הנוגד, בדבר חובתו לתבו

; פעולה לפי פסקה זו תינקט , ואולם אם צד הביא את טענותיו של ההשבה ומועדיה
  ) תינתן לו הזדמנות להוסיף עליהן בלבד;2א(א)(29לפי סעיף 

) לגוף המתוקצב או הנתמך, 3א(ב)(29להורות על העברת הכספים שהופקדו לפי סעיף   )3(
  עובד, לפי הענין, ובהתאם להודעתו.או ל

הממונה על השכר במשרד האוצר רשאי להודיע על ביטול שנות מכל האמור לעיל נובע כי 
הוותק החריגות  ולקבוע הוראות בדבר חובתה של הרשות לתבוע השבה של תשלומי השכר 

 .החריגים

  .דתשובה 
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, בסוף יום העבודה, 30/6/2013-. ב)בחודש ₪ 6,760( על בסיס של חודש וַּתֵּלם לִמְׁש  חנןשל  ושכר  .32שאלה מספר 
לפי החוק שנות עבודה במקום עבודתו, נתן לו המעביד הודעה מוקדמת לפיטוריו ( 2ְּבתֹום 

) ועל עבודתו בפועל בכל תקופת ההודעה של חנן(נֹוְכחּותֹו ), והודיע לו כי הוא מוותר על הרלוונטי
  .הָהֲאמּוָר 

  ֶׁשְּלַהָּלן:מהתשלומים הּוְרַּכב  ,של חנן 6/2013משכורת תלוש 

  ₪  6,760  ..........        משכורת חודשית . 1
  ₪  820  ......... שעות נוספותשכר   .2

ֶׁשְּלַגֶּביָה ִויֵּתר על מהו הסכום שעל המעביד לשלם לחנן בעד תקופת ההודעה המוקדמת 
  ?עבודתו

 ₪   7,580  .א  

 ₪  0  .ב

 ₪  6,760  .ג

  ₪  4,732  .ד

  פתרון  

  (א).6, ס' 3, ס' 1ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים

  .13, 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  .תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים)

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 1ְלִפי ס' 

   - בחוק זה 

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

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

 13שכר העבודה המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטורים לפי סעיף  -"שכר רגיל" 
  לחוק פיצויי פיטורים.

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

  .חנן הוא "עובד במשכורת", ְלִפיָכחודש. ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של שכרו של חנן 

  שנות עבודה. 2חנן פוטר בתום 

   - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 3ְלִפי ס' 

  עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

)1( ...  

)2(  ...  

  .םשל חודש ימי -לאחר שנת עבודתו הראשונה   )3(  

לפיכך, ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על המעביד לתת לחנן הודעה 
  .חודש ימיםמוקדמת לפיטוריו של  

מעביד רשאי להודיע לעובד, " -  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (א)6ְלִפי ס' 
ל בתקופת בהודעה מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפוע

פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל ההודעה האמורה, כולה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו 
  ."של העובד בעד התקופה שלגביה ויתר על עבודתו

  ₪. 6,760 - המובא בחשבון לענין חישוב פיצויי פיטוריםחנן, של  "שכר רגיל"

ופת ההודעה המוקדמת שלגביה בעד תק ₪ 6,760פיצוי בסך של על המעביד לשלם לחנן לפיכך, 
  ).חודש ימים( ויתר על עבודתו

  .גתשובה 
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ְּדֵמי ְנִסיעֹות  ה').-ימים (א' 5שבוע עבודתו בן  משתלם לו על בסיס של חודש. חנןשכרו של   .33שאלה מספר 
  לעבודה וממנה. ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעביד בהוצאות נסיעה  ול יםשולממ

", חופשי חודשי"חיר . מלכל כיוון₪  12.90 - מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתו לעבודתו 
וממנה במונית  לעבודהבפועל, חנן נוסע  ₪. 387 -ו ְמגּוָריו ואת מקום עבודת הּכֹוֵלל את ֵאזֹור

  .לכל כיוון₪  14.70 - ַהֵּׁשירּות. מחיר הנסיעה במונית ֵׁשירּות

ימים נעדר  4- שבת או חגים ו-ימים היו ימי שישי 12ימים.  14, חנן עבד בפועל 9/2013בחודש 
  ). קיבל דמי מחלה בעד אותם ימיםעקב מחלה (

ליום ₪  25.20לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2ס' ב ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
  חודש זה? בגין חנןלשלם לשעל המעביד  המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

 ₪  361.20  .א  

 ₪  352.80  .ב

 ₪   387.00  .ג

  ₪  411.60  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

 , בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְּבַעד כל יום עבודה ְּבפֹוַעל בו השתמש בתחבורה כדי2בסעיף 
  ".להגיע למקום עבודתו

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

), שהם 14.70 × 2בכל יום (₪  29.40 -מחיר נסיעה במוניות שירות מביתו של חנן לעבודתו 
  ע למקום עבודתו.ימי עבודה בפועל בהם חנן נזקק לתחבורה כדי להגי 14עבור ₪  411.60

 -, תוך שימוש בנסיעות בודדות ולעבודת חנןשל  ומחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מבית
  .ימי עבודה 14עבור ₪  361.20, שהם )12.90 × 2( בכל יום₪  25.80

הּכֹוֵלל את  "חופשי חודשי" )כרטיס, תוך שימוש בחוזה (ומחיר נסיעה ממקום העבודה לבית
  .9/2013בחודש  ₪ 387 - ומקום עבודתואת  ומגוריֵאזֹור 

 352.80, כלומר ₪ 25.20וא הלצו ההרחבה  2שיעור החזר הוצאות הנסיעה המרבי הנקוב בס' 
  ימי עבודה. 14עבור ₪ 

  : 9/2013ְּבִגין חודש  חנןשעל המעביד לשלם ל המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) מוניות שירות 411.60; נסיעות בודדות 361.20; חופשי חודשי 387;  תקרה  352.80= (  ₪ 352.80

  .בתשובה 
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אגף התחזוקה בחנן לעבוד  ֵהֵחלשנים בשירות חובה בצה"ל,  3, לאחר תום 1/1/1998-ב .34שאלה מספר 
קביעת ]. העירייה הכירה בותק שירות החובה שלו בצה"ל לצורך בדירוג המנהליבעירייה [

מת העירייה משל 6/2013במשכורת  קצובת הבראה. םתשלוול מכסת ימי הבראהלו זכאות
  ]העירייה היתה מקום עבודתו הראשון..   [31/12/2012ועד  1/1/2012-מי הבראה בעד התקופה שמד

  .ימים בשנה 10.......  שנות עבודה 15 - 11  לעובדי העירייה:    הבראההמכסת ימי 
 .ימים בשנה 11.......  שנות עבודה 19 - 16  

ליום הבראה ואם שיעור ₪  423עמד על המקומיות  אם סכום דמי ההבראה לעובדים ברשויות
מהו סכום דמי ההבראה המגיע לחנן במשכורת , 85%היה  2012בה הועסק בשנת ִמְׂשָרתֹו 

6/13?  

 ₪   4,653  .א 

 ₪    3,955  .ב

 ₪    4,230  .ג

 ₪    3,595  .ד

 פתרון 

 ובדים ברשויות המקומיות בישראל.חוקת העבודה לע סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

עובד חלקי זכאי למענק  -לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  38לפי ס' 
  .הבראה יחסית לחלקיות משרתו

  .31/12/2012ועד  1/1/2012-חנן זכאי לדמי הבראה ְּבַעד התקופה שמ 6/2013בתלוש 

של חנן בעירייה. ברם, כמתחייב מחוקת  15- לכאורה, חודשים אלו מהווים את שנת העבודה ה
העירייה בותק שירות החובה שלו הכירה  ,לעובדים ברשויות המקומיות בישראלהעבודה 

  .מכסת ימי הבראה ולתשלום קצובת הבראהבצה"ל לצורך קביעת זכאותו ל

של חנן  18-כלומר, לעניין דמי הבראה, החודשים האמורים מהווים את שנת העבודה ה
  ) 15+  שנות שירות חובה בצה"ל 3=  18(                     בעירייה.

  ימי הבראה. 11ֵיׁש לשלם לעובד עירייה  18-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה

  , קצובת הבראה כדלהלן:6/2013ן, בתלוש לפיכך, ֵיׁש לשלם לחנ

 ַּתֲעִריף ליום הבראה 423×  ימי הבראה 11×  2012חלקיות משרתו של חנן בשנת  %85=  ₪ 3,955

  .בתשובה 
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   שעות ביום. 3 ,שבוע עבודה ָמֵלא, ַּכָּנהּוג במקום עבודתה אצל מעבידה היחיד, עובדתנלי   .35שאלה מספר 

שעות, לצורך בדיקות רפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות  14עבודתה נעדרה מ 30/6/2013לי בהריון. עד נ
 7/2013). בחודש הקשורות בהריון, שנעשו על ידי רופא נשים (מומחה ביילוד ובגינקולוגיה

, הקשורות בהריון. למעט שעות אלה, נלי לא נעדרה ָּכֵאֶּלהשעות לצורך בדיקות  9נעדרה 
  מעבודתה.

ללא ניכוי  ,7/2013בחודש  להיעדר מעבודתה,י החוק הרלוונטי, כמה שעות זכאית נלי לפ
  ?האמורותבדיקות ה ְלֵׁשם, משכר עבודתה

 שעות.  0  .א  

 שעות.  9  .ב

 שעות.  1  .ג

  שעות.  6  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

   (ה) לחוק עבודת נשים:7לפי ס' 

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

או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד  ון הנעשים על ידי רופא נשיםהקשורות בהרי
התחנה), לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות  -שאישר משרד הבריאות (להלן 

  מחוץ לתחנה על פי הפניית התחנה;

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

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

 :), לא תעלה על אחת מאלה1תקופת ההיעדרות מהעבודה כאמור בפסקה ( )2(

בודתה, יותר מארבע שעות לגבי אשה העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום ע  (א)
  שעות במשך חדשי הריונה; 40 -ביום 

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

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

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

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

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

  "  ).2סקה (האמור בפ

 30/6/2013לאחר שעד שעות ביום.  3נלי עובדת שבוע עבודה ָמֵלא, ַּכָּנהּוג במקום עבודתה, 
נותרה לה  שעות, לצורך בדיקות רפואיות ִׁשְגָרִתּיֹות הקשורות בהריון, 14עדרה מעבודתה נ

  שעות בלבד, לצורך בדיקות כאלה, במשך יתרת תקופת הריונה. 6זכות להיעדר 

  בדיקות רפואיות הקשורות בהריוןלצורך  7/2013- היעדרות בשעות  9<  יתרת זכאות לפי החוק שעות 6 

  .דתשובה 
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  .36שאלה מספר 

  

 6שבוע עבודתו, במקום עבודתו, הוא בן ₪.  63 -עובד בשכר. שכרו הרגיל לשעת עבודה  חנן
 ,במחצית יום העבודה, כל יוםות עבודה. בשע 8 -ו'). תחום יום עבודה רגיל שלו - ימים (א'
לצאת  חנןבעת ההפסקה רשאי . שעה רצופהמשך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת

  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. א עובדומהמקום שבו ה

  :7/6/13-והסתיים ב 2/6/13-בשבוע שהחל ב, חנןלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' 

  7/6/2013  6/6/2013  5/6/2013  4/6/2013  3/6/2013  2/6/2013  יום

 6:00 11:00 12:00 12:00 13:00 14:00 כניסה

 16:00  19:00 23:00 24:00 22:00 24:00 יציאה

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

 ₪   3,543.75-מ לא פחות  .א  

 ₪   3,622.50-מ ותלא פח  .ב

 ₪   3,591.00-מ לא פחות  .ג

 ₪   3,638.25-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

 ).2000הסכם מסגרת ( -.  צו הרחבה 20, 16, 2, 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 

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

 מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

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

 שעות. 43 -עבודה 

עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן  -עבד "עבודת לילה" (שפירושה  חנן ג'- ו 'א בימים
  ).06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

  

  :החישוב

ניכוי יציאהכניסה

הפסקה

תחילת

 יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

(שעה 

ביום)

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

   -              -               -       15.00     8.00  8.00    1.00-   9.00     13:0022:00ב

 2.00         2.00          4.00    22.00   (1)  7.00  11.00  1.00-   12.00   12:0024:00ג

   -            2.00          2.00    30.00     8.00  10.00  1.00-   11.00   12:0023:00ד

   -              -               -       37.00     7.00  7.00    1.00-   8.00     11:0019:00ה

 1.00         2.00          3.00    43.00   (1)  6.00  9.00    1.00-   10.00   06:0016:00ו

   60.00   -6.00  54.00  11.00          8.00         3.00 

 סה"כ 94.50   ₪  78.75   ₪ 

 ₪ 630.00  ₪ 283.50  ₪ 3,622.50 
 (1) 

סה"כ יום

שעות 

מכניסה 

עד 

יציאה

סה"כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

שעות 

נוספות

שעות 

נוספות 

125%

שעות 

נוספות 

150%

 43.00      סה"כ שעות

 63.00  ₪ תעריף לשעה

 2,709.00 תשלום

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.
 

  .בתשובה 
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ת מטעמי בריאות בכל ונפסל לשיר 31/7/2013-, עבד ברשות המקומית, עד שב50-, בן הנןח  .37שאלה מספר 
זכאי הוכר כמי שהוא  .הן ברשות המקומית והן בכל עבודה אחרת ,לצמיתות עבודה שהיא

לנצל את ימי המחלה העומדים לזכותו במלואם . חנן מבקש נכות 100%לגימלה ונקבעו לו 
  ימים. 178 - ום ניצול כל יתרת ימי המחלה העומדים לזכותומשיך לקבל משכורת עד לסילהו

האם רשאית הרשות המקומית להיענות לבקשתו? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין 
  המשפטים ַהָּבִאים)

 .ימשיך לקבל משכורת עד לסיום ניצול כל יתרת ימי המחלה העומדים לזכותו כן. חנן  .א  

 יסודות התקציב. (א) לחוק29הוראות סעיף  נוגד אתלא, מאחר שמדובר בהסכם ה  .ב

 .65הגיעו לגיל עד מלאה לקבל משכורת  זכאי כן, ואף יותר מכך. בנסיבות הנ"ל, חנן  .ג

  ברשות המקומית.בכל עבודה שהיא לא, מאחר שהוא נפסל לשירות   .ד

  פתרון  

 חוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל.  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

   -לחוקת העבודה לעובדים ברשויות המקומיות בישראל  52.11לפי ס' 

 :וריאות להמשיך בעבודתמיצוי זכויות ימי מחלה, עובד שנפסל מטעמי ב

בריאות בכל עבודה שהיא הן ברשות המקומית והן בכל  ת מטעמיועובד הנפסל לשיר  "  
נכות רשאי לנצל את ימי המחלה  %100והוא זכאי לגימלה ונקבעו לו  - עבודה אחרת 

העומדים לזכותו במלואם והוא ימשיך לקבל משכורת עד לסיום ניצול כל יתרת ימי 
 .ם יותרהכל לפי התאריך המוקד -  65המחלה העומדים לזכותו או עד הגיעו לגיל 

עד  51%-עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות בשיעור מ    
וזכאי לגימלה, רשאי לנצל אחוז מימי המחלה שעומדים לזכותו לפי מספר  99%

   הכל לפי התאריך המוקדם יותר. – 65אחוזי הנכות, שנקבעו לו, או עד הגיעו לגיל 

שנה,  58ימי מחלה והוא בן  100עומדים לזכותו נכות,  60%נקבעו לעובד   לדוגמא:    
 ימי מחלה בלבד. 60ימשיך לקבל משכורת עבור 

לא יהיה זכאי  50%עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות עד     
לניצול יתרת ימי המחלה והוא יפרוש מן השירות לגימלאות בתאריך שנקבע וכפי 

  "  שנהוג עד כה.

, הן ברשות לצמיתותנפסל לשירות מטעמי בריאות בכל עבודה שהיא , 50-, בן המאחר שחנן
, הוא נכות 100%הוא הוכר כמי שזכאי לגימלה ונקבעו לו ו ,המקומית והן בכל עבודה אחרת

להמשיך לקבל משכורת עד לסיום ולנצל את ימי המחלה העומדים לזכותו במלואם  רשאי
  .ימים 178 -זכותו ניצול כל יתרת ימי המחלה העומדים ל

  .אתשובה 
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  . שי בשבוע כיום המנוחה השבועית שלויהשחנן הוא עובד מוסלמי, שבחר ביום   .38שאלה מספר 

  ₪  30.60   ..............    בסיס.  שכר 1  :מקבל הוא, ביום עבודה רגיל, רגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד 
 ₪  12.60  .. עובד משמרות '.  תוס2  

שעות רגילות במנוחה  3-ַחְּלקּו לשעות עבודה, ֶׁשִהְת  7עבד חנן  ,4/1/2013, שישיביום אם 
שעות עבודה  7בעד  כמה על המעביד לשלם לו, שעות נוספות במנוחה השבועית 4- השבועית ו

  ?לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, שבאותו יום האל
 ₪   550.80-מ לא פחות  .א  

 ₪   367.20-מ לא פחות  .ב

 ₪   453.60-מ לא פחות  .ג

  ₪   518.40-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

ְגמּול עבודה במנוחה שעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש, חנןשל " ָׂשָכר ָרִגיל"
  :השבועית

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

בעד כל שעת  חנן", המשתלמים לועיתתוספת מקצ"-" ובסיס"שכר  ,ְסכּוָמם של הרכיבים
          לחוק. 17-ו 16הסעיפים  ְלִעְנַין, הוא "השכר הרגיל" ₪ 43.20 -עבודה רגילה 

 )43.20  = ₪12.60  +30.60 (  

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

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

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 

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

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

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר   לתשלום

רגיל 
  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום 
  בעד כל שעה

שיעור תשלום 
ביחס לשכר 
  הרגיל לשעה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות רגילות 
במנוחה 
  שבועית

43.20  ₪    50%  150%  64.80 ₪  3  194.40 ₪  

ש"נ ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

43.20 ₪  25%  50%  175%  75.60 ₪  2  151.20 ₪  

ש"נ שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

43.20 ₪  50%  50%  200%  86.40 ₪  2  172.80  ₪  

  ₪  40.518  7    סה"כ

סכום , עית שלושעבד במנוחה השבו הלשעות עבודה א 7ְּבַעד  ,חנןעל המעביד לשלם ללפיכך, 
  .₪ 40.518- שלא יפחת מ

  .דתשובה 
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  .בפועל ימים 191עבד  2013בשנת . 2/6/2000- החל ב ִּבְרִציפּותחנן עובד אצל מעבידו היחיד  .39שאלה מספר 

, מהו אורך החופשה נקבעות לפי חוק חופשה שנתית וזכויות החופשה השנתית שלאם 
  ?2013י בעד שנת לה הוא זכאהשנתית 

 ימים  27  .א 

 ימים  25  .ב

 ימים  26  .ג

  ימים  28  .ד

  פתרון 

  .3ס'  - חוק חופשה שנתית  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

א שנת יה 2013, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 2/6/2000-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעבידו ב
  של חנן אצל מעבידו. 14-עבודתו ה

אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום  - (א) לחוק חופשה שנתית3לפי ס' 
יום נוסף  - בעד השנה השמינית ואילך]; )4(א)(3ס' [ יום 21 -בעד השנה השביעית עבודה אחד, 

  .])5(א)(3ס' [ יום 28ד לחופשה של לכל שנת עבודה ע

  יום. 28הוא  14 -אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה הכלומר, 

28  ] =21  ) +7 - 14  ; (28  [min 

ה שנה , עבד באותַעלוֹ ְּבפשנת העבודה. כל היה קיים ב 2013- ומעבידו ב חנןהקשר המשפטי ֵּבין 
  ימים. 191

המשפטי שבין העובד ובין המעביד קיים כל שנת העבודה, היה הקשר  ) לחוק,2()ב(3לפי ס' 
יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר  - ימים  200- והעובד עבד באותה שנה פחות מ

; חלק של יום 200הימים שלפי סעיף קטן (א), כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 
  חופשה לא יובא במנין.

  ) 191/  200 .                              (0.955הוא  200ל המספר א )191( יחס מספר ימי העבודה בפועל

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 26.74מניבה את התוצאה  0.955-ימים ב 28הכפלת 
  .ימים 26 - האמורחוק ה, לפי 2013חנן בעד שנת אורך החופשה השנתית לה זכאי לפיכך, 

  

 .גתשובה 
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 עבורה ְלַהְפִריׁש התחיל המעביד 1/9/1999-ב. 1/3/1998-בה מעביד אצל לעבודה התחיל נלי  .40שאלה מספר 
ֶהָחל  לפי ההסכם הקיבוצי .המלא המשכר 12% -. שיעור הפרשת המעביד ַמִּקיָפה פנסיה לקרן

  .לנלייִעים פיצויי הפיטורים ַהַּמּגִ  על חשבוןָּבִאים  הפנסיה תשלומי המעביד לקרןעל הצדדים, 

₪.  9,420 -הקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים  ה. שכרהמעבודת הנלי פוטר 30/6/2013-ב
  ₪. 113,467 -, במועד הפיטורים הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה

סכום חוק פיצויי פיטורים ( לפילנלי  להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעביד 
  )?בָר וְֹמק

 ₪  30,973  .א  

 ₪  50,579  .ב

 ₪  14,130  .ג

  ₪  40,393  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

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

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

פיצויי על חשבון באים  הפנסיה שלומי המעביד לקרןת, הצדדים על החל הקיבוצי ההסכם לפי
  .באים במקום פיצויי פיטורים המגיעים להא ל. כלומר, הם נליהפיטורים המגיעים ל

  

  חודשים). 184ימים המתפרסים על פני  5,601שנים בקירוב  ( 15.3333 - של נלי התתקופת עבוד

  שכר קובע  9,420×  שנות עבודה  15.3333 ₪ = 144,440  ....חבות פיצויי הפיטורים של המעביד ....

  -פיצויי  שנצבר במרכיב  הסכוםפחות 
  ₪ 467,113   ....................... הפיטורים בקרן הפנסיה

  ₪   973,30  ... מעביד להשליםהסכום הפיצויים שעל  

  .אתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  
 

הורכב  שלו 7/2013 תלוש. 22/7/2013-, נכנסו לתוקף ב30עובד במשכורת בן , חנןפיטוריו של   .41שאלה מספר 
  :הבאיםמהרכיבים 

 ₪  8,998  .......................................................................................... משכורת.  1

  ₪  4,090  ............ בחוק שנקבעה התקופהְּבַעד מוקדמת,  הודעהְּבֶׁשל ִאי ַמָּתן  .  פיצוי2
  ₪  2,863  ....................................................................................     .  פדיון חופשה3
  ₪  2,420  .....................................................................       רכב צמודשימוש בשווי .  4

  )?השכר החייב בדמי ביטוח( זהבחודש של חנן שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  ושכרמהו 

 ₪   15,508  .א  

 ₪  13,088  .ב

 ₪  11,418  .ג

  ₪   18,371  .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

  

  א

  

  

  

  

 "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;   "
תיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאו

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

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

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

  לפקודה.

מדמי  פטור שמקבל עובד ֵעֶקב פרישתו, ִּפְדיוֹן חופשהלאומי,  ְלִפי הנחיות המוסד לביטוח
  ביטוח.

קדמת ופיצוי בשל אי מתן הודעה ממשכורת, של חנן ( 7/2013שאר הסכומים שנכללו בתלוש 
) לפקודה, 2(2מהווים הכנסה לפי ס'  )שימוש ברכב צמוד ושווי קובח שנקבעה בעד התקופה

  מדמי ביטוח.פטורים מי שהם ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאו

, 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

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

          -של חנן  7/2013סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  משכורת 8,998+  פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת "חוקית"  4,090 + שווי רכב 2,420 ₪ = 15,508

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

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 7/2013בחודש ניין דמי ביטוח של חנן שיובא בחשבון לע ושכר

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 435,42;  508,15= (  ₪ 508,15
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. 7/2013 - י אחדָקֶלְנָּדִר חודש במשך חופשה ללא תשלום ב ו היחיד,סיקמע, ְּבַהְסָּכַמת נמצאחנן   .42שאלה מספר 
 חנן לחל"ת,  תולפני יציא. לא עבד אצל מעביד אחר ולא היה עובד עצמאי זה ודש חל"תבח

  בכל חודש.₪  4,890 ִהְׂשַּתֵּכרוְ  עסיקועבד במשרה מלאה אצל מ

ְּבַעד  למוסד לביטוח לאומישולמו מהו סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שי
  ?חודש חל"ת זה של חנן

 ₪  339.86  .א  

 ₪  282.51  .ב

 ₪  298.85  .ג

  ₪  321.27  .ד

  פתרון  

  .6), תק' 3(1תק'  -) תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח   סעיפים רלוונטיים

  .1תק'  - תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח בריאות)

  טבלאות הביטוח הלאומי.

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

עובד הנמצא בהסכמת המעביד בחופשה ללא תשלום לפחות חודש קלנדרי ובאותו זמן   (א)   "
חייב המעביד בתשלום דמי ביטוח  - ד אחר ואינו עובד עצמאי אינו עובד אצל מעבי

לחוק, ְּבַעד תקופה שלא תעלה על שני חדשים  353במועדי התשלום כאמור בסעיף 
  קלנדריים רצופים שבהם היה המבוטח בחופשה כאמור.

של לוח י' לחוק לפי  10-ו 9, 8, 6, 5, 3, 1שיעור דמי הביטוח הוא כנקוב בפרטים   (ב) 
  של לוח י"א לחוק. 1ה המזערית שלפי פרט ההכנס

  המעביד רשאי לנכות מכל סכום המגיע ממנו לעובד את דמי הביטוח ששילם כאמור.  (ג) 

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

  :ם מופחתים של דמי ביטוח בריאות)תקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעוריל 1לפי תקנה 

מעביד החייב לשלם דמי ביטוח בריאות בעד עובד, עובד החייב בתשלום דמי ביטוח   (א)  "
בריאות בעד עצמו ועובד עצמאי החייב בתשלום דמי ביטוח בריאות, ישלמו על אותו 

; 3.1%חלק מההכנסה שאינה עולה על הסכום המופחת, דמי ביטוח בריאות בשיעור 
לצו הביטוח הלאומי (שיעורים  1כמשמעותו בסעיף  -ין זה, "סכום מופחת" לענ

  .1999-מופחתים של דמי ביטוח), תשנ"ט

) 3(1הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו לגבי עובד בחופשה ללא תשלום, כמשמעותו בתקנה   (ב)  
  "  .1971-לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), תשל"א

על אף האמור , תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)) 3(1לפי תקנה   
עובד בחופשה ", ישלם עובד בעצמו את דמי הביטוח אם הוא הביטוח הלאומי (ב) לחוק342בסעיף 

ללא תשלום תקופה קלנדרית העולה על שני חדשים תמימים רצופים, אם באותה תקופה אינו עובד 
  ".צל מעביד אחר ואינו עובד עצמאיא

  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח 
ְּבַעד  למוסד לביטוח לאומישולמו שיהבריאות 

   שכר המינימום 4,300×  %6.57=  ₪ 282.51  חנן, עובד בחופשה ללא תשלום:
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מקבל קצבת זקנה  אינו. חנן מעסיקו היחיד אצל שנה 30 זה כשכיר עובד, 68-בן ה חנן,  .43שאלה מספר 
  ₪. 17,300 - 9/2013-שכרו ב. מהמוסד לביטוח לאומי

שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי  מהו סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 
  )?סכום מעוגל, ְּבִגין שכר זה (ומעסיק

 ₪   1,362  .א  

 ₪   2,242  .ב

 ₪   945  .ג

  ₪   2,589  .ד

  פתרון  

  דמי ביטוח. -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   יפים רלוונטייםסע

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

שנים ואינו מקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, חנן נמנה על סוג  68כמי שמלאו לו 
נשים וגברים בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח: 

  .לקצבת זקנה שאינם מקבלים קצבת זקנה

  min) הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.   42,435;  ₪17,300 = (  17,300  ִּבְדֵמי ביטוח: החייב חנןשכרו של 

  :של חנן דמי הביטוח שינוכו משכרו

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,297×  3.37%=   ₪   178.51  

  )בדמי ביטוח השכר החייב   300,17 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,297× (  %86.9=    ₪  1,183.50  

  1,362.01   ₪  
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק:

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,297×  3.15%=   ₪   166.86  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   300,17 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,297× (  %94.5=    ₪  712.98  

  879.84   ₪  
  

וח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביט
  1,362.01+  ₪879.84 =   2,241.85=   (מעוגל)₪  2,242חנן:  של  2013/9, ְּבִגין שכר המעסיק
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  שלה אצל כל אחד מהם: 8/2013, עובדת כשכירה אצל שני מעסיקים. שכר 21-, בת הנלי  .44שאלה מספר 

 ₪.  4,232 -  .  מעסיק עיקרי 1

 .₪ 3,971 -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

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

 ₪   908  .א  

 ₪   817  .ב

 ₪   938  .ג

  ₪   906  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  min]  לתשלום ד.ב. ההכנסה ַהְּמַרִּבית  42,435) ;  4,232+  ₪3,971 = [ (  8,203   
  

  :)חלק עובדת( 8/2013 יה בגין שכרמעסיקשני אצל ה דמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה משכר סך

  5,297 × יעור המופחתד.ב. בש  %50.3 ) + 203,8 -  5,297(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= ₪ 534.12
  

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

  מעבידו..."
  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי: 

  min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 42,435;  ₪4,232 = (  4,232   
  

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

  232,4 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 146.00

  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני: 

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 42,435;  ₪3,971 = (  3,971   
  

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

  971,3 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 137.00
  

טוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל סך כל דמי הבי
  534.12+  146.00+  ₪137.00 =   817.12=   (מעוגל)₪  817:  נלישל  13/8מעסיקיה, ְּבִגין שכר 
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שכרו החודשי  5/2013עד חודש כשכיר אצל מעסיקו היחיד.  1/11/2012-חנן התחיל לעבוד ב  .45שאלה מספר 
  בחודש. ₪  9,240- שכרו ב הּוְגַּדל 6/2013-ָהֵחל ב₪.  33,870היה 

  ? 6/2013דמי ביטוח לאומי בעד חודש תשלום  ְלִעְנַין חנןשל  הכנסתומהי 

 ₪  43,110  .א  

 ₪   35,190  .ב

 ₪   42,435  .ג

  ₪    34,640  .ד

  פתרון  

  )ר מתשלום דמי ביטוחתקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטו  סעיפים רלוונטיים

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  הגדלת השכר החודשי אינה "תשלום נוסף" על פי התקנה.

  5/2013-שכר חודשי ב 33,870+  הגדלת שכר 9,240=  6/2013-שכר חודשי ב  ₪ 43,110

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

  ".האמור בלוח י"א

₪  42,435 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א
  ].5כפול ₪),  8,487מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (חודש [ל

  6/2013-שכר חודשי ב ₪ 43,110>  הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח  ₪ 42,435

 .₪ 42,435 - 6/2013דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ְלִעְנַין תשלום חנןשל  והכנסת
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" החודשים x"-בטבלה שלהלן סומנו בנלי ילדה בן בריא ויצאה לחופשת לידה.  1/8/2013-ב

  :כעובדת ִמְּׂשָכָרּהביטוח -, בהם שולמו בעדה דמיַהּקֹוֵבעַ ליום  ֶׁשָּקְדמּו

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

2011  x x  x  x  x      x  x  x  x  x  

2012  x  x  x  x  x  x              

2013      x  x  x  x  x            

  בחודשים שלא שולמו בעד נלי דמי ביטוח משכרה כעובדת, נלי היתה עקרת בית.

  שבעדו זכאית נלי לקבל דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי? ֶּפֶרק ַהְּזַמןמהו 

 שבועות   14  .א  

 שבועות   0  .ב

 שבועות   7  .ג

  שבועות   26  .ד

  פתרון  

  מן ג': דמי לידה.חוק הביטוח הלאומי, סי  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

, ...מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת(א) לחוק הביטוח הלאומי, 50לפי סעיף 
   -תהיה זכאית לדמי לידה 

 14חודשים מתוך  10אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  14 בעד פרק זמן של )1(
החודשים שקדמו ליום  22חודשים מתוך  15החודשים שקדמו ליום הקובע או בעד 

 .הקובע

 14חודשים מתוך  6אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  7בעד פרק זמן של  )2(
 .החודשים שקדמו ליום הקובע

חודשים מתוך  6), שכן שולמו בעדה דמי ביטוח בעד 1((א)50נלי לא עונה על התנאים שבסעיף 
חודשים  22חודשים מתוך  14ובעד  )חודשים כנדרש 10ולא ( חודשים שקדמו ליום הקובע 14

  .)חודשים כנדרש 15ולא ( שקדמו ליום הקובע

חודשים מתוך  6), שכן שולמו בעדה דמי ביטוח בעד 2(א)(50נלי עונה על התנאים שבסעיף 
  .שקדמו ליום הקובעחודשים  14

  .שבועות 7לפיכך, היא זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי לידה בעד פרק זמן של 
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  .47שאלה מספר 

  

החודשים  18תוך חודשים קלנדריים, ב 13. 7/7/2013-, פוטר מעבודתו ב5/5/1946, יליד חנן
  עבודה.ְמַחֵּפׂש מאז פיטוריו, חנן טוח אבטלה. שקדמו לפיטוריו, שולמו בעדו דמי בי

  ? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)דמי אבטלההאם חנן זכאי ל

 לא. חנן לא זכאי לדמי אבטלה.  .א  

  . חנן זכאי לדמי אבטלה.כן  .ב
 פוטר בתנאים המזכים אותו בפיצויי פיטורים. ֵּכן ִאם ֶאָּלאלא,   .ג

  .ֶׁשִּמֶּמָּנה ּפּוַּטר ְוַרק ִאם לא היה בעל שליטה בחברהכן, ֲאָבל ַא   .ד

  פתרון  

  (א), חלק ב' בלוח א'.160ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

דמי אבטלה ישולמו למבוטח שהוא מובטל, אשר "   -(א) לחוק הביטוח הלאומי 160סעיף ְלִפי 
וטרם זכאי),  -שנים (בפרק זה  20ומלאו לו  161השלים את תקופת האכשרה כמוגדר בסעיף 

  ". הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

  
למבוטח שנולד  בטלה ולתשלום דמי אבטלההגיל המרבי לביטוח אלפי חלק ב' בלוח א', 

  .67גיל  -ואילך  1942בחודש מאי 
  

 67עלה גילו על  7/7/2013-שנים. כלומר, ב 67מלאו לו  5/5/2013- . ב5/5/1946חנן הוא יליד 
  .לא זכאי לדמי אבטלהשנים. לפיכך, הוא 

 

  .אתשובה 
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  ימי מילואים. 22-יצא ל 4/8/2013-שנים. ב 3ו היחיד זה עובד אצל מעסיק חנן  .48שאלה מספר 

  :1/8/2013- החודשים שקדמו ל 6-ו בלהלן פרטי הכנסת

 

2/20133/20134/20135/20136/20137/2013חודש

241719262015ימי עבודה

  4,167 5,484₪ 6,728₪ 5,621₪ 4,522₪  6,389₪  ₪הכנסה
  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו חנןזכאי מהו סכום תגמול המילואים לו 

 ₪   4,210  .א  

 ₪     4,547  .ב

 ₪   4,077  .ג

  ₪   4,466  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

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

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

  יום אחד.ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 ות בנותתקופ 3ימים, שהם  22ת שיר חנן

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

  ) 21+  1 × 1.4 = 22.4(   מי מילואיםי 22.4לקבל תגמול מילואים בעד  זכאי חנן לפיכך,

  :ענין תגמולי המילואיםחישוב סכום ההכנסה ל

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

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

 68%-), לא יפחת מ1ְלִעְנַין פסקה (סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב   )2(    
  )2013-נכון ל₪  5,771(  ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

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

) יחולו ְלַגֵּבי 2בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)( 1- החודשים שקדמו ל
כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל 
וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; 

  " .90-נסה המתקבל כאמור יחולק בסכום ההכ

  ימים.  60-פחות מלא ), כלומר, 26+20+15ימים (  61עבד  חנן, 1/8/2013- שקדם לברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואים 1- בעד רבע השנה שקדם לסכום ההכנסה 
270,18  ) = ₪5,771  ;167,4  (max  ) +5,771  ;484,5  (max  ) +5,771  ;728,6 ( max 

  18,270/  ₪90 =  203.00  : חנן, 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 "מ 68%( ול ליום מהתגמול המזערילא יפחת שיעור התגמלחוק,  (ב)272לפי ס' 
, 5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 192.37, כלומר לחודש", מחולק בשלושים

  ).₪ 1,414.50, כלומר 30-כשהוא מחולק ב

 nmi  [max)  שכר רגיל 203.00;  מרבי 'תג 414.50,1; (  תגמול מזערי 192.37 ₪ = [ 203.00: תגמול ליוםה

  . בעד תקופת שירותו במילואים₪  547,4זכאי לתגמול בסך  חנןתוצאה: 

  התגמול ליום 203.00×  ימים 22.4 = ₪ 4,547.20) =     סכום מעוגל( ₪ 4,547

  .בתשובה 
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את ִקֵּבל על ידי בית המשפט  ֶׁשּמּוָּנה ןַהֶּנֱאמָ . ֶרֶגל ּפֹוֵׁשטניתן צו המכריז עליו של נלי ַמֲעִביָדּה נגד   .49שאלה מספר 
גמלה ל ההמוסד לביטוח לאומי אישר את זכאות ְלַגֵּבי חובות ְּבַעד שכר עבודה. נלישל  התביעת
  .פרק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידלפי  לעובד

, למועד מתן הצו כּוףְּבתָ החודשים האחרונים שקדמו  12, ְּבַעד ַּׁשרּואׁשֶ אם חוב שכר העבודה 
מהי ₪,  8,487הוא  ַהְּמַרִּביתחישוב הגמלה  ְלִעְנַיןהסכום הבסיסי" "ו₪,  109,725עמד על 

  ?לנליהגמלה לעובד שישלם המוסד לביטוח לאומי 

 ₪   110,331  .א  

 ₪   108,810  .ב

 ₪    109,725  .ג

  ₪   101,844  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

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

  .", לפי המוקדם מביניהם182ראות סעיף או למועד מתן צו לפי הו
  

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

  )3הסכום הבסיסי (  8,487×  ₪13 =  110,331 
  

  השוואה לחוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורים בפועל:

 חוב בפועל  109,725 > התקרה₪  110,331

  

 .₪ 725,109 - לנליהגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומי 

  .גתשובה 



50  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

לגן הילדים ולהגיע  ְּבָנּהאת  ְלַלוֹותבבוקר מביתה,  7:00בכל יום נלי נוהגת לצאת בשעה  .50שאלה מספר 
  ).נלי עובדת כמלצרית בבית קפה בנתניה( 7:15לעבודתה בשעה 

של הילדים ְּתִחיָּלה נסעה לגן  בנתניה. יצאה מביתהבבוקר, נלי  7:00), בשעה 6/1/2013( א' יוםב
 באזור התעשייה הישן בנתניה, כדיקניון ש. משם נסעה לאותושם הורידה , ְלֵביָתּההסמוך ְּבָנּה, 

בודתה עללנתניה, ֲחָזָרה המשיכה נלי בנסיעה  ,8:20בשעה  מכן,לאחר  לקנות מתנה לבן זוגה.
התאונה איבדה  ֵעֶקב. אונת דרכיםנלי תֵאיְרָעה ל נתניה,נסיעה ֲחָזָרה לה בית הקפה. במהלךב

  ימים. 9ְּבֶמֶׁש את כושרה לעבוד 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ( זו כתאונת עבודה? האם יש לראות תאונה
  )ַהָּבִאים

 נלי.קר ְלַרְׁשָלנּות ּפֹוַׁשַעת של יש לייחס את התאונה בעיכן, אלא אם כן   .א 

כדי נסיעה לעבודה, אין רואים אותה כתאונת -לא. כל תאונת דרכים שאירעה תוך  .ב
 עבודה.

 נסיעתה זו. ְוֵעֶקבשל נלי לעבודה ְּכֵדי ְנִסיָעָתּה -תאונה אירעה ּתֹוךכן, ֵמַאַחר שה  .ג

  לא. אין רואים תאונה זו כתאונת עבודה.  .ד

  פתרון 

  .81, ס' 80ס'  -חוק הביטוח הלאומי  ייםסעיפים רלוונט

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

 

   -רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם " -הביטוח הלאומי ְלִפי 

בוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המ  ) 1(
אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו 

  או הליכתו זו;

)2(   " ...  

  לחוק האמור: 81לפי ס' 

) או 5), (4), (1תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות (  (א)  
אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה  80) של סעיף 7(

הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטיה לא היו 
) 1, או, ְלִעְנַין פסקה (למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו

יקר האמורה, בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, או אם יש לייחס את התאונה בע
כושר עבודה לארבעה שבועות - ידיה אי- לרשלנותו הפושעת של המבוטח ולא נגרם על

  לפחות, נכות או מוות.

לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש, ְלִעְנַין  80) של סעיף 1(ב)  בנסיבות האמורות בפסקה (
  סעיף קטן (א), אם עשה זאת המבוטח לאחת מאלה:

למעון ילדים או למקום אחר שהשר קבע כמקום שבו  )   כדי ללוות ילדו לגן ילדים או1(
  נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם;

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

) וגם היתה סטיה של ממש מהדרך שעהלמעלה מבנסיעתה של נלי גם חלה הפסקה של ממש (
מטרה ַהְּכרּוָכה במילוי , ולא ללקנות מתנה לבן זוגה ה היתההמקובלת מעבודתה.  מטרת הסטי

 .כתאונה בעבודהתאונה זו שאירעה לנלי אין רואים לפיכך,   .הְּכַלֵּפי מעביד החובותי

 .דתשובה 

  


