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 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

  2014.12פתרון 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 ַאֶחֶרת צּוַין ֵּכן ִאם ֶאָּלא, נפרד חישוב הוא נשואים זוג לבני הנערך הכנסה מס חישוב

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

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

  
  

 מס הכנסה

  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

ביום  11/2013-, השתתפה בִליָזה ְלַאְסֶּבְסטהִּדיגּום ְוָהֲאנָ  תמעבד מנהלת), 7ילד בן נשואה+(נעה 
, שילם ₪ 673, סך של העיוןאת עלות . ְסִביָבִתי אסבסט באווירִסיֵבי אנליזה של סק בעש ִעּיּון

  . המעביד

קניה ממעבידה שובר  נעההסכם העבודה שלה, קיבלה מכמתחייב ), 11/2013באותו חודש (
ִלְבָנּה  ְוָקְנָתהניצלה את השובר  נעה. ₪ 450 - ועלותו  ". שווי השוברְלַמְעָּבָדה ַהֹּכלברשת "

  .הצעיר ֵטֶלְסקֹוּפ

ובשל השובר  העיוןיום לצורך חישוב מס, בשל  נעהמהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה של 
  ?שקיבלה

 ₪  673  .א  

 ₪  1,123  .ב

  ₪  450  .ג

  ₪  0  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

או  "ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל טֹוַבת ֲהָנָאה  )(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:2(2לפי סעיף 
ידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או שניתנו לעובד ממעב ָּבהּוְקצ

טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד 
ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין  -כל כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפון נייד שהועמד לרשותו של העובד; וה

  בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

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

קצוע, ולמעט הוצאות לימודים, לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מ  "  
הוצאות השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, לצורך שמירה 

  " על הקיים;

מהוה השתלמות מקצועית , ְסִביָבִתי אנליזה של ִסיֵבי אסבסט באווירסק בעש יום העיון,
כ"שמירה על הקיים".  ווניתן להגדיר החיוני למילוי תפקיד הוא. נעהשל  הבתחום עיסוק

  .לשכרהלא ִיָּזֵקף  ו על ידי המעבידון עלותמימ

לשם רכישת טלסקופ  נעהאותו ניצלה , ₪ 450על סך , ְלַמְעָּבָדה" ברשת "ַהֹּכלהקניה שובר 
  .בתשלום המותר לה כהוצאה אין מדובר , שכןמהווה הכנסת עבודה אצלה, 7-לבנה בן ה

  ממעבידה.בשל השובר שקיבלה , ₪ 450יזקף סך של  נעהשל  הלפיכך, לשכר
  

  .גתשובה 
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, לרגל ₪ 230 המחאת שי על סךמתנות:  3 וממעביד קיבל) ילדים 12 + נשוי( גיא 11/2013-ב  .2שאלה מספר 
ֶׁשֶעְרָּכּה מתנה , וָּגד ְּבנֹו, לרגל חגיגת בר המצוה של ₪ 180, המחאת שי על סך ְראּוֵבן ְּבנֹונישואי 
  .  חג החנוכהלרגל  ,₪ 80 ַוֲעלּוָתּה

ֶׁשֶעְרָּכּה מתנה ממעבידו קיבל  4/2013-ב. 2013לא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל בשנת 
 140 המחאת שי על סך ממנו קיבל 9/2013-ב, וִּבְנָיִמיןבנו הצעיר  הּוֶּלֶדת, לרגל ₪ 180 ַוֲעלּוָתּה

  .ראש השנה, לרגל ₪

  ?11/2013- ב קיבלהמתנות שורך חישוב מס, בשל , לצגיאשל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
  ₪  100  .א  

  ₪   20  .ב

  ₪  460  .ג

   ₪  280  .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

  

  

  

  

  :פעמיים-לרגל אירועים אישיים חד מתנות

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

  אירועים אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה.

את שתי המתנות , טרם שקיבל 11/2013קיבל לרגל אירועים אישיים עד  שגיאסך המתנות 
המתנה ( ₪ 180, היה 11/2013-ב לרגל נישואי בנו ראובן ולרגל חגיגת בר המצוה של בנו גד

) 4(2). סכום זה לא עלה על הסכום שנקבע בתקנה נו הצעיר בנימיןהולדת בלרגל  4/2013-שקיבל ב
  ).2013בשנה (בשנת המס  ₪ 210 -לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) 

קיבל שסך המתנות , 11/2013-שתי המתנות לרגל אירועים אישיים בקיבל את  גיאלאחר ש
  . ₪ 590עמד על  2013לרגל אירועים אישיים בשנת המס 

  ) בנימיןבנו הולדת  180+  גדבנו חגיגת בר המצוה של  180+  ראובן בנו נישואי 230=  ₪ 590( 

) לתקנות מס הכנסה (ניכוי 4(2על הסכום שנקבע בתקנה  ₪ 380-עולה ב) ₪ 590(סכום זה 
  ).2013- בשנה (נכון ל ₪ 210 - הוצאות מסויימות) 

 )380 ₪  =210 - 590 (  

אירועים שקיבל לרגל  ותהמתנבגין  ₪ 380בסך  שווי יאגשל  ולשכר יש לזקוףלפיכך, 
  .11/2013- אישיים ב

  

  :מתנה לחג

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

מס הכנסה, בין שניתנו בכסף ובין שניתנו בשווה כסף, בין  ) לפקודת2(2העובד לפי סעיף 
  שניתנו במישרין או בעקיפין. 

חג , שווי המתנה שקיבל מהמעביד לרגל ₪ 80יש לזקוף סך של  גיאשל  ולפיכך, לשכר
  .החנוכה

 שקיבל ותהמתנ בשל, ₪ 460זקוף סך של ש לי גיאשל  ולשכרמכל האמור לעיל נובע כי 
  ) 380+  80 = 460 (        .201311/-בממעבידו 

  .גתשובה 
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. סוג הרכב: 2010שנת רישום של הרכב:  .ורכב צמוד לשימושו ֶהֱעִמיד לרשותמעבידו של גיא   .3שאלה מספר 
  ימים רצופים. 3במשך  ְּבמּוָסךהרכב היה בתיקון  4/2013- . ב41, קוד דגם: 0798, קוד תוצר: 1

  ? 4/2013- י השימוש ברכב שיזקף לשכרו של גיא במהו שוו

  ₪  8,710  .א  

  ₪  2,900  .ב

  ₪  2,230  .ג

   ₪  2,610  .ד

  פתרון  

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

  המודל הליניארי. - טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

, שיזקף 41 , קוד דגם0798קוד תוצר: ), פרטי( 1סוג: , 2010שווי שימוש ברכב ששנת רישומו 
  . ₪ 2,900  -  4/2013לשכרו של גיא בחודש 

  .בתשובה 
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עמדה ההוצאה  1/2013-ב. לשימושה טלפון סלולרי (רט"ן) תההעמיד לרשו נעהשל  הדמעבי  .4שאלה מספר 
  .₪ 167.52ְּבֶׁשל אותו רט"ן על 

  ? 1/2013תלוש ב נעהשל  הווי הרט"ן שיש ִלְזקֹוף לשכרמהו ש

  ₪  62.52  .א  

  ₪  105.00  .ב

  ₪  52.50  .ג

  ₪  83.76  .ד

  פתרון    

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

  .מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד) תקנות

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

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

 ודש בשלההוצאה שהוצאה בח(  ההוצאה החודשית 
דמי  לרבות הוצאה קבועה,הרט"ן, 

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,
  ₪  167.52  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  167.52/  2= (  ₪  83.76  :₪ 105הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית או 

   ₪   0.00  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

 max)  76.83 -  00.0;  0= (  ₪  76.83  :נעהשל  2013/1ף לשכר שווי השימוש שיש ִלְזקֹו

  .דתשובה 
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, 4/8/1995, 7/1/1994 ), ילידי:בחזקתם( ילדים 6). לזוג 46-בן ה, נשואה לגיא (40נעה, עובדת בת   .5שאלה מספר 
  .1/7/2013- ו 17/9/2010, 5/2/2008, 9/3/1997

  ?2013בשנת המס  נעהכאית לכמה נקודות זיכוי ז

 נ"ז  6.75  .א  

  נ"ז  9.25  .ב

 נ"ז  7.75  .ג

 נ"ז  8.75  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  שנים. 19מלאו לו  2013. בשנת המס 7/1/1994ליד הילד הבכור י

  .("ילד בשנת בגרותו") שנים 18מלאו לו  2013. בשנת המס 4/8/1995הילד השני יליד 

  שנים. 16מלאו לו  2013. בשנת המס 9/3/1997הילד השלישי יליד 

  שנים. 5ו לו מלא 2013. בשנת המס 5/2/2008הילד הרביעי יליד 

  שנים. 3מלאו לו  2013. בשנת המס 17/9/2010הילד החמישי יליד 

  הוא "ילד בשנת לידתו". 2013. בשנת המס 1/7/2013יליד  השישיהילד 

  :2013בשנת  נעה תנקודות זיכוי להן זכאי

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

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

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

  לפקודה: )4(ג)(66נ"ז לפי ס' 

בעד כל אחד מילדיה בשנת לידתו נ"ז  0.5
  נ"ז 0.5 × )6-ו 2( ילדים 2=    נ''ז  1.00  .........       ]לפקודה )(א)4(ג)(66ס' [ ובשנת בגרותו

ל בשנת ז בעד כל אחד מילדיה הח"נ 1
  ועד לשנת המס שנת לידתו  המס שלאחר 

  נ"ז 1 × )5- ו 4, 3(ילדים  3נ''ז  =     3.00  ] .. )(ב) לפק'4(ג)(66ס' [ שקדמה לשנת בגרותו

על נקודת הזיכוי לפי ס' נוספת נ"ז 
, בעד כל אחד מילדיה ודה)(ב) לפק4(ג)(66

החל בשנת המס שלאחר שנת לידתו ועד 
  שנים חמש  לו   מלאו שבה   המס   לשנת 

  נ"ז 1 × )5-ו 4( ילדים 2 =   נ"ז   002.  ........................... ]לפקודה )ג)(4(ג)(66 סעיף [

  נ"ז  75.8  ..................................  סה"כ נקודות זיכוי

  .דתשובה 
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 , הורכבה₪ 92,059 - 2013בשנת  הכנסתו .67ל בהגיעו לגי, 30/9/2013-פרש מעבודתו ב גיא  .6שאלה מספר 
  מהסכומים שלהלן: 

  .₪   78,210  ............................................................................................. עבודה שכר .1 
  .₪  7,090  .............א לפקודה .............9ממס לפי ס'  ְּפטּוָרה. קצבה מקרן פנסיה מקיפה, 2 
  .₪  6,759  ...)ק הרלוונטיַּבחֹולפי פרק ביטוח זקנה ושארים מהמוסד לביטוח לאומי (ִקְצַּבת ִזְקָנה . 3 

 ),₪ 62,545הכנסתו המבוטחת היתה כעמית שכיר ( ₪ 3,440מאחר ששילם לקופת גמל לקיצבה סך של 
לפקודה,  36-ו 34לפי ס'  לפקודה.א 45, לפי סעיף ₪ 1,204בסך ממס זיכוי  2013לו בשנת ַּתר ּוה
  בשנה זו. ₪ 5,886לו זיכוי בסך ַּתר ּוה

  ?2013בשנת  גיאמהי "הכנסה חייבת" של 

 ₪  84,969  .א  

 ₪  78,210  .ב

 ₪  71,120  .ג

  ₪  85,300  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

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

ג) לפקודה, "קצבת זקנה" המשתלמת על ידי המוסד לביטוח לאומי, לפי פרק ביטוח 6(9לפי ס' 
  .זקנה ושארים בחוק הביטוח הלאומי, היא הכנסה פטורה

א 9, פטורה ממס לפי ס' גיאלפי נתוני השאלה, גם הקצבה מקרן הפנסיה המקיפה שקיבל 
  פקודה.ל

, שהותר לו לפי ס' ₪ 7,090הפטור בסך היא ההכנסה לאחר  גיאכלומר, "הכנסה חייבת" של 
  -ג) לפקודה 6(9, שהותר לו לפי ס' ₪ 6,759ולאחר הפטור בסך א לפקודה 9

  הכנסה ₪ 059,92 - קצבה פטורה מקרן פנסיה ₪ 090,7 - קצבת זקנה מל"ל ₪ 759,6=  ₪ 210,78

  .בתשובה 
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. בחודש 0.12%של  חודשיתושאת ריבית נ. ההלוואה צמודה למדד ווקיבל הלוואה ממעביד גיא  .7ספר שאלה מ
למען הסר ספק, קרן ההלוואה [ ₪ 7,698ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 4/2013

  ].1/2015-מוחזרת בתשלום אחד ב

 0.4%-אם המדד עלה בו לשנה 5.47%לפקודה הוא  (ט)3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
סכום ( גיאשל  ומהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף לשכר), 4/2013בתקופת הזקיפה (חודש 

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

 ₪  0  .א  

 ₪  -5  .ב

 ₪  31  .ג

  ₪  25  .ד

  פתרון  

  ודת מס הכנסה(ט) לפק3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  

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

שיעור " - 2013) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(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>  יתרת ההלוואה 7,698.                     עליית המדד

  

  :חישוב על פי התקנות

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 7,698×  5.47%×  ימים בתקופת הזקיפה 30/  365=  ₪ 34.61

  :גיא הסכום ששילם

  ₪ 7,698×  )ריבית  0.12% + שיעור עלית המדד 0.4%(  = ₪ 40.03

  

  ).₪ 34.61קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (לא ), ₪ 40.03( גיא םהסכום ששיל

  מינימום 34.61 >חוייב בתקופת הזקיפה  40.03

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. שווי ריבית גיאשל  ולשכרלא יזקף לפיכך, 

  

  .אתשובה 



8  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

  

ובת זוגו  של גיא בביתם מּוְחֶזֶקתהאם אם המרותקת למיטתה בתמידות.  ,56, עובד בן לגיא  .8שאלה מספר 
  . ₪ 164,846 - 2013הכנסתה של האם בשנת  .ּוִבְמִסירּותְּבַאֲהָבה מטפלים בה  ְוֵהם), עקרת בית(

בשל  ,יובאו בחשבון בחישוב המס שלו נקודות זיכויהאם לגיא זיכוי ממס או  יּוַּתרהאם 
  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)? והחזקתה של האם בבית

 .לפקודה 44 'לפי ס בעדהלא קיבל זיכוי ממס , ובלבד שִאּמֹונ"ז בשל  2-כן. גיא זכאי ל  .א  

 ."יכולת ְנטּוַלתמאחר שהיא ", ִאּמֹונ"ז בשל  2-זכאי ל כן. גיא  .ב

 .ז, בשל החזקתה של האם בביתו"נהוא אינו זכאי ליותר לגיא זיכוי ממס ולא. לא   .ג

  שהכנסתה החייבת של האם עולה על התקרה הקבועה בתקנות.לא, מאחר   .ד

  פתרון  

  45, ס' 44ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו שילם " -לפקודה  44לפי ס' 
בשנת המס בעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, 

רותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם, וכן בשל החזקת ילד מפגר מ
 12.5%מאותו חלק מהסכומים ששילם העולה על  35%במוסד מיוחד, יותר לו זיכוי ממס של 

מהכנסתו החייבת. שר האוצר רשאי לקבוע בתקנות תנאים לזכאות לזיכוי ממס על פי סעיף 
  ."זה

יתו ואינה מוחזקת במוסד מיוחד. לפיכך, הוא אינו זכאי לזיכוי בעדה אמו של גיא מוחזקת בב
  שלעיל. 44לפי ס' 

לפקודה, שכן אלו אינן ניתנות בעד אם נטולת יכולת,  45גיא גם לא זכאי לנקודות זיכוי לפי ס' 
  ".משותק, עיוור או מפגר ילד"בעד אלא רק 

  .בשל החזקתה של האם בביתו לא יותר לגיא זיכוי ממס והוא אינו זכאי לנ"ז,כלומר, 

  .גתשובה 



9  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

בעד משרה "משכורת  הא מקבל אצלו, והנעהאצל  8/8/2013- , התחיל לעבוד ב27 ן, רווק בגיא  .9שאלה מספר 
אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי  נעהמסר ל), 8/8/2013- ב( ועם תחילת עבודת". נוספת

. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלַנּכֹות 38%יש ְלַנּכֹות מס בשיעור  ₪ 25,400של  האישור, עד שכר שנתי
  היה כלהלן: 12/2013-) בחודשים שקדמו לל נעהאצ( גיאשל  ושכר מס בשיעור ַהְּמַרִּבי.

  11/2013  10/2013  9/2013  8/2013  חודש
  ₪ 6,054  ₪ 5,397  ₪ 6,103  ₪ 3,946  משכורת

  על פי אישור תיאום המס. לנכות הס כפי שהיה עלימ משכרוה תכינ נעה כמתחייב,

  ?בתלוש זה גיאמ ש לנכותכמה מס הכנסה י, ₪ 7,125 ואה 12/2013- ב )ל נעהאצ( ושכראם 

 ₪  2,540  .א  

 ₪  3,030  .ב

 ₪  578  .ג

  ₪  880  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

פקיד השומה רשאי " -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 10לפי תקנה 
להורות שניכוי המס לפי תקנות אלה יוקטן או יוגדל, הכל לפי הענין, אם מסיבה כלשהי נוצר 
או עלול להיווצר עודף בתשלום המס או גרעון בתשלומו עקב ניכוי המס, בין כתוצאה 
מתשלום משכורת או שכר עבודה מאת מעביד אחד, בין כתוצאה מתשלום משכורת או שכר 
עבודה מאת יותר ממעביד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל 

  ".כל הוראה כאמורסיבה אחרת, והמעביד חייב לקיים 
  

            :12/2013עד  8/2013בחודשים  גיאשכר ִמְצַטֵּבר של 

28,625 ₪  =7,125  +6,054  +5,397  +6,103  +3,946  

  ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:  12/2013עד  8/2013-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות בגין שכר מ

11,200 ₪  =48%  ) ×25,400 - 28,625  + (38%  ×25,400  

  :                      11/2013עד  8/2013בחודשים  גיאשכר מצטבר של 

21,500 ₪  =6,054  +5,397  +6,103  +3,946  

  ₪ 21,500>  לפי אישור תיאום המס 38%תקרת ניכוי  ₪ 25,400

  21,500×  38% = ₪ 8,170                     :11/2013עד  8/2013סה"כ מס שנוכה בחודשים 
  

  200,11 - 170,8=  ₪ 030,3                             :12/2013בתלוש  מגיא ש לנכותישמס 
  

  .בתשובה 
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. סך 31/3/2014ועד  1/8/2013-לתקופה שמ 100%) נכות של 48- בן העקב תאונה, נקבעה לגיא (  .10שאלה מספר 
  ת.ממשכור ּכּוָּלּה, ₪ 205,620 -  2013הכנסתו בשנת 

  ?)סכום מעוגל( 2013בשנת המס ְלַנֵּצל ) לפקודה שיכול גיא 5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 

  ₪   0  .א  

  ₪  30,281  .ב

 ₪  72,240  .ג

  ₪   86,191  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  , מהווה הכנסה מיגיעה אישית.₪ 205,620הכנסתו של גיא ממשכורת, סך של 

הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 
ים והאחוז לפחות מחמת שלקה באיברים שונ 90%, או נכות של 100%לו נכות של  שנקבעה

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

 602,400הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 שקלים חדשים;

הכנסה עד לסכום של  - ם ימי 364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין  )2(
 שקלים חדשים;" 72,240

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

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

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

משנה  לגבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת) לפקודה, "2)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
), יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס 2(א)(

הוא כיחס תקופת הנכות, ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך 
  ".);2הסכום הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

 185לתקופה שבין . כלומר, 31/3/2014ְוַעד  1/8/2013-ופה שמלתק כאמור נכות לעובד נקבעה
  ).ימים בדיוק 243( ימים 364ימים לבין 

  .₪ 72,240 -) 2)(א)(5(9הסכום הנקוב בסעיף 

  . 153 -שלגביהם נקבעה הנכות  2013מספר הימים בשנת 

  דצמבר 31נובמבר +  30אוקטובר +  31ספטמבר +  30אוגוסט +  31 = ימים 153

  :בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת הנכות של גיא מהכנסתוחלק 

 ההכנסה בשנת המס  205,620×  יחס תקופת הנכות  153/  365=  ₪ 86,191

  השוואת הסכום לתקרה:

  ;"שקלים חדשים 72,240עד לסכום של "... 

ם הפטור בשתי ואולם אם תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, סך הסכו"...
  - )" 2שנות המס לא יעלה על הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)(

  min]  )2הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)( 72,240;  86,191= (  ₪ 72,240

  .גתשובה 
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של  תַהִּמיִניָמִליִמְכַסת העבודה היומית המלאה  , לפי תקנות מס הכנסה הרלוונטיות,מהי  .11שאלה מספר 
 10מתקיימת עבודה במשמרות לענין ס'  הםַיְצָרִנִּיים ב ְּבִמְפָעִלים"משמרת שלישית", 

  ?לפקודה

 .שעות רצופות 7-מלא פחות   .א  

 .שעות רצופות 5-מלא פחות   .ב

 . שעות רצופות 8-מלא פחות   .ג

  שעות רצופות. 6-לא פחות מ  .ד

  פתרון  

  1תק'  -סה ְּבַעד עבודה במשמרות) תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנ  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  - תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסה בעד עבודה במשמרות)לתקנות  1לפי תקנה 

, על שאיננה פחותה משש שעות רצופותהיומית המלאה, מכסת העבודה  -"משמרת שלישית" 
  " פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא בתום המשמרת השניה;

  .דתשובה 
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. בכל התקופה בה יסוד המעלהבישוב ּתֹוֶׁשֶבת ְקבּוָעה , נעה היתה 31/5/2013שנים, עד  4במשך   .12שאלה מספר 
עברה לגור  1/6/2013-ביסוד המעלה היתה סטודנטית ולא היתה לה כל הכנסה. בֹוְרָרה ִהְתּג

  , כולה ממשכורת.₪ 197,100היתה  2013 המס בשנת ההכנסתבטבריה והתחילה לעבוד בה. 

  ? (סכום מעוגל) 2013בשנת  ת נעהזכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 ₪  7,884  .א  

 ₪  9,855  .ב

 ₪  0  .ג

  ₪  9,461  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכנסה   יפים רלוונטייםסע

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

על הכנסה חייבת מיגיעה  12%הנחה של  ַמְקָנה ,2013ביסוד המעלה, בשנת המס תושבות קבע 
  .לשנה ₪ 157,680 אישית עד לתקרה של

  , כולה מיגיעה אישית.₪ 197,100 - 2013הכנסתה החייבת של נעה בשנת 

  .2013חודשים בשנת המס  5נעה היתה תושבת קבועה ביסוד המעלה 

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

ממס כאמור באותן פסקאות באופן יחסי לתקופת תושבותו ביישוב, ובלבד שהיה תושב 
  ".חודשים רצופים לפחות 12היישוב 

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

   Min)  הכנסה 97,1001;  תקרה 157,680× (  שיעור ההנחה %12×  חודשים 5/  12=  ₪ 7,884

  .אתשובה 
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 .שנים 5לו  ַמְּלאּו 2013אחד שבשנת המס  ילד). לזוג 36 תב ת(עובד נעהל ינשו ,35 ן, עובד בגיא  .13שאלה מספר 
 הּוְגַּדל 3/2013-. החל ב₪ 4,810היה  2/2013-ו 1/2013 יםחודשכל אחד מהב) "ברוטו למס"( ושכר
  .ברוטו בחודש ₪ 7,300) והועמד על ₪ 2,490- (ב ושכר

 ומס הכנסה יגבה משכר ), כמה2013/1/1מתחילת השנה ( על בסיס מצטבראם המס מחושב 
  ?)סכום מעוגל(  3/2013בתלוש  גיאשל 

 ₪  320  .א  

 ₪  132  .ב

 ₪  292  .ג

  ₪  264  .ד

  פתרון  

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

  הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה) תקנות מס

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  :2013בשנת  נעה תזיכויים להם זכאי

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   25.0  נסיעות

   ₪ 50490.=  ₪ 182× נ"ז    52.2  סה"כ נקודות זיכוי

  4,810 × 2+  7,300=  ₪  16,920  החודשים: 3-שכר מצטבר ב

  16,920/  3=  ₪  5,640  החודשים: 3-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

578.40 ₪ = 14%  × )5,280 - 5,640 (  +10%  ×5,280  

  דשי הממוצע:מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החו

  max)  40.578 - 50490.;  0= (  ₪ 90.87) =   מעוגל( ₪ 88

  :2/2013- ו  1/2013 יםחודשכל אחד מהבמס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם 

481.00 ₪  =10%  ×4,810  

  : 2/2013-ו 1/2013 יםודשחכל אחד מהס בניכוי זיכויים אישיים ששולם במ

0 ₪  ) =0  ;.50490  - .00481  (max 

    :3/2013-ב גיאשל  והמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) 88 × חודשים 3(  - ) 0 × יםשחוד 2 =( ₪ 264

  .דתשובה 
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    ₪  6,329  ...................... משכורת. 1  : 25 תב הרווק ,נעהשל  1/2013תלוש  ְרִכיֵבילהלן   .14שאלה מספר 
  ₪  105  ....................          רט"ן. שווי 2  

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

  ₪  6,254  .א  

 ₪  5,639  .ב

 ₪  6,344  .ג

   ₪  6,239  .ד

  פתרון  

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

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.50  נ.ז. אשה

  25.0  נסיעותנ.ז. 

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

  משכורת 6,329+  רט"ןשווי  105 = ₪ 6,434                      :נעהלמס" של  ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:

  לפקודה: 121מס לפי ס'   

56.689 ₪ = %14  ) ×280,5 - 434,6 ( + %10 × 5,280  

    

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  689.56 -  נקודות הזיכוי  599.50=  ₪ 90.06=      סכום מעוגל ₪ 90

  

  שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה:

  תשלומים ללא זקיפות שווי  329,6 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 90=  ₪ 239,6

  .ד תשובה
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 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

  

  .15שאלה מספר 

  

  

יממות. הנסיעה לסין וכל ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה בה  21, ע"י מעבידה, למשך סיןלִנְׁשְלָחה נעה  2013בשנת 
   .היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד

  כחות: הוצאות הנסיעה המּו
  ].$ 1,260 - באותה טיסה  תיירים[מחיר כרטיס במח'  $  1,930 - עסקים. כרטיס טיסה במח' 1
  .$ 2,142סה"כ  -לכל לינה  $ 102, במחיר לינות במלון 21. הוצאות לינה: 2
  .$ 1,512סה"כ  -ום לי $ 72, במחיר ימים 21-ְׂשִכיַרת רכב לת רכב: ו. הוצאות שכיר3

  .את כל ההוצאות הֶהְחִזיר ל וזההִנְדָרִׁשים למעבידו  המסמכים ואתאת החשבון  ההגיש נעה

למען הסר הנסיעה לחו"ל? [  לבשלצורך חישוב מס,  נעהשל  מהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכרה

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

  $  985  .א  

 $  672  .ב

 $  315  .ג

 $  483  .ד

 פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

   :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה

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

  .כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה

 ., לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה$ 1,930לפיכך, ההוצאה בסך 

  : הוצאות לינה

סין לא נמצאת ברשימת המדינות בהן ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות 
 .25%- האחרות ב

מות), הסכום שיותר בשל הוצאות לינה  בנסיעה )(ב) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויי2(2ְלִפי תקנה   
  -אשר כללה לא יותר מתשעים לינות 

  כל הוצאות הלינה המוכרות. - ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

  - ֲעבּור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך) 

  כל הוצאות הלינה המוכרות; -דולר  114-לגבי לינה שעלותה נמוכה מ  )1(

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

דולר ללינה, הנמוך  259, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה  -"הוצאות לינה מוכרות"   
  ביניהם.

  .21 -, סה"כ לינות $ 102נעה הוציאה ֲעבּור כל לינה 

  ):כל הוצאות הלינה המוכרותנות הראשונות (הלי 7הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

  min)  התקרה $ 259 ההוצאה בפועל , $ 102× (  לינות 7=  $ 714  

  ):כל הוצאות הלינה המוכרותהלינות הנותרות ( 14הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד 

  min)  התקרה $ 259 ההוצאה בפועל , $ 102× (  לינות 14=  $ 1,428  

  714+  1,428=  2,142         .מותרות בניכוי במלואן $ 2,142בסך לפיכך, הוצאות הלינה 

 :ת רכבוהוצאות שכיר

)(ד) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות 2(2ְלִפי תקנה 
  דולר ליום, לפי הנמוך: 57שכירת רכב בחוץ לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 

  min)  התקרה $ 57;  הוצאות השכירות בפועל $ 72× (  ימים 21 = $ 1,197

  ) $ 1,512 -  $ 1,197( =    315$הוצאות שכירת רכב שאינן מותרות בניכוי: 

  .$ 315:  הסכום שיש ִלְזקֹוף למשכורתה של נעה לצורך חישוב מס

  .גתשובה 
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  .16שאלה מספר 

  

 משלםשכר היסוד, נוסף על ). ברוטו( ₪ 7,890 -  1/2013, בחודש 23 ןב , רווקגיאשכר היסוד של 
  חודש. בכל נטו ₪ 374,1 של בסך "ַהְדָרָכה ּתֹוֶסֶפת" המעביד ול

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

 ₪  9,629  .א  

   ₪  9,488  .ב

  ₪  9,530  .ג

   ₪  9,719  .ד

  פתרון    

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

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  ₪ 890,7   גיאשכר 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  ₪ 5,280לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .הדרכהתוספת הניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .14%במדרגת מס שולי  אגינמצא  7,890בשכר 

   7,890+  1,374) /  1 - 14%= (  9,487.67<  14%"גבול" מדרגת המס  9,010

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 010,9 - 7,890( =  ₪ 120,1, נותר "ברוטו" בסך %14במדרגת מס 

  .₪ 156.80  -  14%, ומס בשיעור ₪ 963.20 - "נטו"  86%- מתפצלים ל ₪ 1,120

   1,374.00 -  963.20=  ₪ 410.80יתרה שנותרה לגילום:  

    .21% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  410.80) /  1 -  %21= (    ₪ 520  גילום היתרה:   

  1,120+  520=    ₪ 1,640  כשהוא מגולם: ₪ 1,374הסכום   

   7,890+  1,640=  9,530>  21%"גבול" מדרגת מס  14,000

     ₪ 530,9  :   2013/1-  ך חישוב מס בלצור גיאשל  ושכר

  .גתשובה 
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  .17שאלה מספר 

  

    ₪  13,964  ................ שכר יסוד ..........1  : של גיא, פקיד הגביה 1/2013תלוש  ְרִכיֵבילהלן 
  ₪  749  ........... החזר הוצאות רכב ..2  
  ₪  682  ......... שכר שעות נוספות .....3  
  ₪  317  ........ תוספת יוקר ..............4  

למען הסר  [לקרן השתלמות  ₪ 1,178.40, סך של 1/2013ֲעבּור גיא, בעד שכר  ִהְפִריׁשהמעביד 
  ].כדין לאותה קופה והפריש את חלק גיאספק, 

  ? מהו השווי אשר ִייָזֵקף לשכרו של גיא, ְּבֶׁשל הפרשת המעביד לקרן השתלמות

 ₪   56.18  .א  

 ₪   0.00  .ב

 ₪   107.32  .ג

   ₪   131.10  .ד

  פתרון    

  )2(ב19תק'  -) תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל  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-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז

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

, יראום כהכנסת מהמשכורת הקובעת לגבי כל עובד אחר %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 

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

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

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

  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

א תשלום הוצאות רכב", שהו החזרהקובעת לקה"ל של גיא אין לכלול "לפיכך, במשכורתה 
, ו"שכר שעות נוספות". כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת שניתן לו לכיסוי הוצאותיו

  .₪ 15,712לקה"ל על 
  

  של גיא: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  משכורת לקה"ל תקרת 15,712) ; שכר יסוד  13,964+  תוספת יוקר 317 = [ ( ₪ 14,281

  משכורת קובעת 14,281×  7.5%=  ₪ 1,071.08    של גיא: מהמשכורת הקובעת 7.5%

  של גיא: ולגבולות שבחוק, שיזקף לשכר ֵמַעלהסכום ששילם המעביד לקה"ל 

23.107 ₪  =08.071,1 - 40.178,1  

  .גתשובה 



18  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

  

 מעבידו( לפקודה 10 ס' מת עבודה במשמרות לעניןיבו מתקי ,ַיְצָרִני ִמְפָעלּבְ יצור  עובדא וה גיא  .18שאלה מספר 

  , לפי הפירוט הבא:₪ 132,082היתה  ,2013 בשנת המס ,הכוללת ממשכורת הכנסתו). היחיד
  ₪ 29,781  .............................. עבודה במשמרת הראשונה. 1
  ₪ 32,874  .................................. השניהעבודה במשמרת  .2
  ₪ 33,719  .............................. השלישית. עבודה במשמרת 3
  ₪ 35,708  ....... שווי רכב צמוד, שווי ארוחות ודמי הבראה. 4

  ? 2013 בשנת גיא יקבלש משמרות בגין במס הזיכוי מהו סכום
  ₪  11,040  .א  

  ₪  9,095  .ב

  ₪  13,562  .ג

   ₪  9,989  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  זיכוי ִמְׁשָמרֹות:

  ₪   132,082  : 2013-ממשכורת ב גיאהכנסה כוללת של 

   ₪   120,126  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

   ₪   5,962  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  שניה 32,874+  שלישית 33,719=  ₪  66,593  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  66,593 -  5,962=  ₪   60,631  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  60,631×  15%=  ₪  9,095   :)סכום מעוגל( הטבת המס

  בשנה ₪   11,040  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  095,9;  תקרה 040,11= (  ₪   095,9  בדיקה מול התקרה:

  .בתשובה 
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  .19שאלה מספר 

  

יום ב ַּטרּוֶׁשּפשנים, במשרה מלאה, עד  8 ,מעבידו היחיד אצל משכורת חודש""עבד ב גיא
  :ִּכְלַהָּלן ,"המשכורת האחרונה" לפני הפרישה) ְלַרּבֹות( קבועה היתה . משכורתו31/7/2013

   ₪  5,896  ...... ....................             יסוד משכורת.  1
  ₪  1,342  ...החזר הוצאות טלפון ..............  2
  ₪  1,606  ...........................  שעות נוספות . 3

  . ₪ 91,978 -קיבל ממעבידו  גיאשהפרישה מענק סך 

ככל שהדבר דרוש,  - ? א) לפקודה7(9פרישה זה, לפי ס' מענק הפטור ממס של מהו החלק 
והפטור , אֹוטֹוָמִטית ֶׁשְּבַסְמכּותֹו ְלַהֲעִניק קש הגדלת פטוריהשומה ובלפקיד  פנה גיאש ַהִּניחּו
   בהתאם. הּוְגָדל

  ₪  70,752  .א  

  ₪  91,978  .ב

   ₪  90,024  .ג

   ₪  60,016  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :, פטור ממסא)(א) לפקודה7(9לפי ס' 

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

  השכר, בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה;

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

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

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

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

ת" לעניין תשלום "החזר הוצאות טלפון", שניתן לגיא לכיסוי הוצאותיו, אינו מהווה "משכור
  חישוב הפטור על מענק הפרישה.

          של חודש, לפי משכורת אחרונה: משכורת 

  יסוד תרושכמ 5,896+  שעות נוספות 1,606=  ₪ 7,502

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

  min  [min)  תקרה 012,12;  502,7× (  שנות עבודה 8; מענק 978,91= [  ₪ 016,60

  ] פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להעניק.[         
  

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

  .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
  

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

  min  [min) תקרה  12,120; 502,7×  %150 ( × שנות עבודה 8; מענק 978,91= [  ₪ 024,90

  

  .גתשובה 
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פוטרה  ,ָׁשִנים 9ולשני  ָׁשִנים 7 ֶאָחדלָ  ַמְּלאּו 2013שבשנת המס  ילדים 2, נשואה + 31בת , נעה  .20שאלה מספר 
משכורת החודש ששולמה עבודה.  שנות 8 ְלַאַחר, 31/7/2013-ב מעבודתה אצל מעבידה היחיד

 לה חּוַּׁשב, 7/2013תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161-. בטופס ה₪ 8,573היתה  7/2013לחודש  הל
 במס חייב, ₪ 9,948סך של  -), וחלקו לפקודהא) 7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה

  .הכנסה

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

  ₪  1,722  .א  

 ₪  2,464  .ב

  ₪  1,164  .ג

   ₪  1,550  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

וב המס. מאחר לא נלקח בחשבון בחיש 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 
ינכה בעת התשלום מהחלק  א) לפקודה,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- ה, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל בקבועה, ינכה ממנ

ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש 
  ..."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=  ₪ 50035,1.  -סכום נקודות הזיכוי   

  .₪ 8,573 - 7/2013, לחודש נעהמשכורת החודש ששולמה ל

  9,948/  12=  ₪ 829  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 8,573+  829=  ₪ 9,402מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-+ החלק המשכורת החודש 

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

1,132.52 ₪  =21%  × )9,010  - 9,402  (+ 14%  ×3,730 + 10%  ×5,280  

  max)  132.52,1 - 1,035.50;  0= (  ₪  97.02    מס בניכוי זיכויים אישיים:

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

989.02 ₪  =14%  × )5,280 - 8,573  ( +10%  ×5,280  

 max)  989.02 - 1,035.50 ; 0 = ( ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  97.02 - 0=  ₪ 97.02  הפרש המס:

יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי , אותו 12-הפרש המס מוכפל ב
  97.02×  12=  ₪ 164.24,1)   =   סכום מעוגל( ₪ 1,164  קבועה"):

  .גתשובה 
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  .21שאלה מספר 

  

    ₪   33,985  ......................    יסודשכר   .1  :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכב גיאשל  1/2013שכר 
  ₪  1,980  ..........שווי שימוש ברכב   .2
   ₪  309  .. )1/2013בעד (דמי הבראה   .3

תגמולי המעביד,  ַמְרִּכיבבחודש ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 2,380לקופת גמל לקיצבה  עבורוַמְפִריׁש  מעבידו
לאותה  , כדין,וא את חלקומפקיד גם ה גיאלמען הסר ספק, בחודש [ ₪ 340בדן כושר עבודה ואביטוח ול

  ].קופת גמל

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה  בגין 1/2013בתלוש  גיאלמהו השווי שיש ִלְזקֹוף 
  ?)סכום מעוגל(ולביטוח אובדן כושר עבודה 

  ₪  171  .א  

  ₪  72  .ב

  ₪  148  .ג

   ₪  192  .ד

  פתרון  

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :2013בשנת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין 

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג להפרשה לחישוב הזקיפה ְּבִגין ה  . 1

  .₪ 34,294ללא שווי השימוש ברכב:   גיאשל  הכנסת עבודה

  שכר יסוד 33,985+  דמי הבראה 309=  ₪ 34,294

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  34,294 ; 35,312 ( × 7.5% = ₪ 2,572.05 < ₪ 2,380

 max)  0;  2,380.00 -  2,572.05= ( ֵאין שווי קיצבה: 

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

  תקרה ראשונה:

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

6.94%  =34,294  /2,380  

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

%0.56  = )0  ;%6.94 - %7.50  (max  

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

%0.56  ) =%0.56 ;%3.50  (min  

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

  %0.56×  34,294=   ₪ 192.05  :1תקרה 

   תקרה שניה:  

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

  min)  34,294;  35,312× (  %3.5=  ₪ 1,200.29  :2תקרה 

   תקרה שלישית: 

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

192.05 ₪  =2,380 - %7.5  ) ×35,312  ;34,294  (min 

   max)  192.05;  0= (  ₪ 05.192  :3תקרה 

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

  min)  192.05;  1,200.29;  192.05= (  ₪ 192.05  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:

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

  max)  00340. - תקרת ההוצאה 192.05;  0= (  ₪ 95.147=   )סכום מעוגל( ₪ 148    שווי א.כ.ע.:   

  .גתשובה 
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במסגרת קופת גמל לקיצבה (ל עבורו היחיד ַמְפִריׁש . מעסיקו₪ 8,360 - 1/2013-בשל גיא  שכרו  .22שאלה מספר 

קופה ְלַמְרִּכיב ַּתְגמּוֵלי העובד באותה  םגיא משלמשכרו בכל חודש.  %14.33) "פנסיה מקיפה"
  ].גמל לקופת גיא היחידה שלו הפרשת זו, למען הסר ספקו. [משכר %6 של שיעור

ְלַמְרִּכיב תשלומיו  בשל, 01/2013א' לפקודה) שיקבל גיא בתלוש 45ס'  לפימהו הזיכוי ממס (
  בקופת הגמל לקיצבה?ַּתְגמּוֵלי העובד 

  ₪  204.82  .א  

  ₪  210.70  .ב

  ₪  175.56  .ג

   ₪  150.50  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  8,360×  6%=  ₪ 501.60                              -"הפרשת עובד" של גיא לקופת גמל לקיצבה 

    -  1/2013-הכנסתה המזכה של גיא ב

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 8,600; הכנסה בפועל 8,360= {  ₪ 360,8

 min) }  8,360×  %7 = 585.20; (  הפרשה בפועל 501.60{  = ₪ 501.60  - מגבלת עמית שכיר 

  60.501×  %35=  ₪ 175.56  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .גתשובה 
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הגיע לסניף הדואר  14/7/2013- ). ביום ג'( 9/7/2013-של עובדיו שילם גיא ב 6/2013 את משכורת  .23שאלה מספר 
 -על גבי ההמחאה  ֶׁשָרַׁשםלקופת הגמל של העובדים. התאריך  ַהְמָחָאהושלח, בדואר רשום, 

. גיא קיבל אישור  6/2013הגמל בעד משכורת , בהמחאה נכללו התשלומים לקופת 15/7/2013
  ).18/7/2013באותו היום (ִנְפְרָעה ). ההמחאה יום ה'( 18/7/2013-ב ִהִּגיָעה ַלּקּוָּפהשההמחאה 

כללים (תקנות מס הכנסה , כאמור בַּבְזַמןהאם גיא שילם את התשלומים לקופת הגמל 
  יותר מבין המשפטים הבאים))? (בחר/י את המשפט הנכון בקופות גמל לאשור ולניהול

ימים מתום חודש  15את ההמחאה בתוך ַע ֹוִלְפרלא. קופת הגמל לא יכולה היתה   .א  
6/2013. 

 .9/7/13- ימי עסקים מה 7בתוך  את ההמחאה פרעה. קופת הגמל כן  .ב

ימי עסקים מתום חודש  7לא, מאחר שגיא לא שלח את ההמחאה בדואר רשום בתוך   .ג
6/2013. 

   .6/2013מתום חודש  םימי 15בתוך היה ההמחאה של מועד הפרעון כן.   .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  

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

(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(

  .9/7/2013- של עובדיו שילם גיא ב 6/2013 את משכורת

הם המועד  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת לעובד
גיא לקופת הגמל של  .  כלומר, תשלומיושלעיל 20המוקדם מבין המועדים הנקובים בתקנה 

  .6/2013ימים מתום חודש  15 ייחשבו כמשולמים בזמן, רק אם ישולמו במזומן בתוך

ימי עסקים מיום תאריך ויום בשבוע

תשלום המשכורת

אירוע

01/07/2013 יום ב

02/07/2013 יום ג

03/07/2013 יום ד

04/07/2013 יום ה

05/07/2013 יום ו

06/07/2013 שבת

07/07/2013 יום א

08/07/2013 יום ב

יום תשלום המשכורת09/07/2013 יום ג

10/07/20131 יום ד

11/07/20132 יום ה

12/07/2013 יום ו

13/07/2013 שבת

14/07/20133 יום א

15 ימים מתום חודש 15/07/201346/2013 יום ב

16/07/20135 יום ג

17/07/20136 יום ד

  7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת18/07/20137 יום ה
. ברם, היא נשלחה בדואר רשום לקופת הגמל 15/7/2013בהמחאה היה  ַהָּנקּובאמנם, התאריך 

  .18/7/2013- , והגיעה לתעודתה ב14/7/2013-רק ב

את לפרוע קופת הגמל לא יכולה היתה  ,20137/18/-מאחר שההמחאה התקבלה אצלה רק ב
  לפיכך, גיא לא שילם את התשלומים בזמן.  .6/2013ם מתום חודש ימי 15ההמחאה בתוך 

  .אתשובה   
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  . ַהִּבְנָיןבענף ַּכִּדין ומועסק ַּכִּדין בישראל  ׁשֹוֶהה, )""מומחה חוץ לא( 25 ןב עובד זר ,גיא  .24שאלה מספר 

(בחר/י את של גיא היטל על העסקת עובד זר?  הכנסתומֶּכה ּוְינ על פי החוק הרלוונטי, ,האם
  המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)

  שכר המינימום.מִּתְפַחת לא של גיא, לאחר ניכוי ההיטל,  שהכנסתוּוִבְלַבד , כן  .א  

  זר.של העובד ה מההכנסה. על פי החוק הרלוונטי, ההיטל לא ינוכה לא  .ב

 ההיטל.ְלִעְנָין איננו "עובד זר"  ִּדין ָּתרֹות ְלִפיּומבישראל  ָיתֹו ְוַהֲעָסָקתֹויֶׁשְּׁשִה  עובד. לא  .ג

  של העובד הזר. מההכנסה. על פי החוק הרלוונטי, ההיטל ינוכה כן  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

מדיניות התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב וה(ב) לחוק 45ְלִפי ס' 
  -  )2004- ו 2003הכלכלית לשנות הכספים 

  " .ההיטל לא ינוכה, במישרין או בעקיפין, מההכנסה של העובד הזר "  

  .ההיטל לא ינוכה מההכנסה של העובד הזרעל פי החוק הרלוונטי,  כלומר,

  .בתשובה 
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  , זכאי גיא לסכומים הבאים: 31/5/2013-עם פרישתו מעבודתו אצל מעבידו, ב  .25שאלה מספר 

 ₪  15,697  פיצויי פיטורים ..........................................................................  .1

  ₪  1,153  .............................................................................. חופשה ִּפְדיֹון  .2

   ₪  3,754  תאריך הפרישה ... ֶׁשְּלַאַחרבגין תקופה  ,ִהְסַּתְּגלּות דֵשיוחפיצוי עבור   .3

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

   ₪  15,697  .א  

  ₪  19,451  .ב

  ₪  16,850  .ג

  ₪  20,604  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  ה.הפריש כחלק ממענקפדיון חופשה  םתשלובאין לראות  על פי הנחיות מס הכנסה, 

 :161מתוך טופס 

  

 כ"מענק פרישה" גיאשל  161-בטופס ה םותשניתן לכלול אבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
   -" יצוי עבור חודֵשי ִהְסַּתְּגלּות בגין תקופה ֶׁשְּלַאַחר תאריך הפרישה"פהם "פיצויי פיטורים ו

  פיצויי פיטורים 15,697+  חודשי הסתגלות בגין תקופה שלאחר תאריך הפרישה 3,754=  ₪ 19,451

  .בתשובה 
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  דיני עבודה
  
  
  
  

 .ִּבְזַמןְקצּוָבה תקופת עבודתו אינה  לעבוד אצל מעביד חדש. 27/6/2013-, התחיל ב24גיא, בן   .26שאלה מספר 
  .העובדים שלֶהְסֵּכם קיבוצי, ַהַּמְסִּדיר ֶאת ְּתָנֵאי ָהֲעבֹוָדה חל  גיא)ּכֹוֵלל עובדיו ( עלועל המעביד 

בחר/י את ( ?ַהֲעָסָקתֹוְּתָנֵאי לעובד" על הודעה " בתוך כמה זמן חייב המעביד למסור לגיא
  )המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 הרלוונטי לא חלות על עובד שתקופת עבודתו אינה קצובה בזמן.  חוקההוראות   .א  

קיבל את משכורתו בו ביום שלעבוד אצלו, או  התחילגיא מהיום ש ימים 7בתוך   .ב
 .יותר לראשונה, הכל לפי המועד המוקדם

 .ֶׁשְּתָנֵאי עבודתם הוסדרו בהסכם קיבוציהרלוונטי לא חלות על עובדים  חוקההוראות   .ג

  לא יאוחר משלושים ימים מהיום שגיא התחיל לעבוד אצלו.   .ד
  פתרון    

  .9, ס' 1ס'  -  חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

לא יאוחר משלושים מעביד ימסור לעובד, " -לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה)  1לפי סעיף 
, ואם היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו

לא יאוחר משבעה ימים, הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי  - נער) -(להלן  1953-התשי"ג
  ".ההודעה) - העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה (בחוק זה 

הוראות חוק זה לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על " -לחוק  9לפי סעיף 
  ."אינה עולה על שבעה ימים -שלושים ימים, ואם היה העובד נער 

  

ער", ותקופת עבודתו לא הוגבלה לשלושים ימים. לפיכך, מעבידו חייב למסור לו, אינו "נ גיא
  , "הודעה לעובד" על תנאי העסקתו.לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהתחיל לעבוד אצלו

 .דתשובה 
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  גיוסו זה. ּוְבֶׁשל ,)חובהשירות ( בצה"להתגייס לשירות סדיר ש לפני ָסמּוךהתפטר  ,18-, בן הגיא  .27שאלה מספר 

כפיטורים? (בחר/י את  גיאחוק פיצויי פיטורים, רואים את התפטרותו זו של  ְלִעְנָיןהאם, 
  המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 .שישה חודשים לפחות סדירששירת בשירות  ּוִבְלַבדכן,   .א  

 עבודתו.קילומטרים ממקום  40לפחות מקום השירות בצה"ל מרוחק  ֶאָּלא ִאם ֵּכןלא,   .ב

 .כפיטורים גיאשל זו את התפטרותו  כן. רואים  .ג

  לא, מאחר שגיא לא פוטר מעבודתו, אלא התפטר.  .ד

  פתרון  

  .)1(ג)(11ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :לחוק פיצויי פיטורים )ג(11לפי ס' 

עובד שהתפטר סמוך לפני שהתקיים לגביו אחד מהתנאים המפורטים להלן, ובשל אותו   "
  תנאי, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים:

חררים (החזרה לחוק החיילים המשו 1)   הוא התגייס לשירות סדיר כמשמעותו בסעיף 1(  
  "  ;1949-לעבודה), התש"ט

  .כפיטורים גיאאת התפטרותו זו של  רואיםלפיכך, לעניין חוק פיצויי פיטורים, 

  .גתשובה 
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בוע סיקה. שכרה משתלם לה על בסיס של ימי עבודה. שעבודה ְמֵלָאה אצל מע תעובד נעה .28שאלה מספר 
 ְזכּוָתּה. ₪ 384. בעד כל יום עבודה היא מקבלת ')ו-ימים (א' 6בן  הוא הבמקום עבודתתה עבוד

תקופת הזכאות "ה (תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה של. לדמי מחלה ִנְקַּבַעת לפי חוק דמי מחלה
  .ימים 90עומדת על  )"המקסימלית

נמסרה ( עקב מחלה המעבודת הנעדר נעה )ד'יֹום ( 10/7/13 )ּכֹוֵלל( ְוַעד (יום ג') 2/7/13-ב ָהֵחל

  .אישור מחלה ַּכִּדין למעסיק הומסר) 'היום ( 11/7/13-לעבודה ב הנעה חזר). הודעה למעביד במועד

  ?7/2013לשלם לנעה בתלוש  המעסיקסך דמי המחלה שעל , חוק דמי מחלה לפי, מהו

  ₪  1,920  .א 

  ₪  3,072  .ב

 ₪  2,688  .ג

  ₪  2,304  .ד

  פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  א "עובד בשכר".ישל נעה משתלם על בסיס של ימי עבודה. לפיכך, ה הגמול עבודת

   -(א) לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

תו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל ממעבידו, בכפיפות לתקופת הזכאות עובד שנעדר מעבוד  " 
  -  4המקסימלית כאמור בסעיף 

 -תשלום על פי חוק זה בעד תקופת מחלתו (להלן  -החל מהיום הרביעי להעדרו כאמור   ) 1(
  דמי מחלה);

  " מחצית דמי מחלה; -)   בעד הימים השני והשלישי להעדרו כאמור 2(

לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעביד או " -דמי מחלה  ) לחוק2(ב)(2לפי ס' 
  ."תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו, למעט ימי מנוחה שבועית וחגים -באותו מקום עבודה 

  ] )10/7/2013' (ד) ְוַעד (ּכֹוֵלל) יֹום 2/7/2013' (גָהֵחל ְּביֹום  [ ימים 8  תקופת המחלה:

  ] 8>  90[     .ימים 90עומדת על  נעה ה ַהְּצבּוָרה שלתקופת המחללפי נתוני השאלה, 

לקבל בעד כל יום עבודה  תה נעה זכאיתשכר העבודה שהי   ְליֹום ₪ 384  דמי מחלה לפי החוק:
  .תהבעבוד כהלדמי מחלה אילו המשי הבתקופת זכאות

  :החישוב

 יום  תאריך

בשבוע

 שיעור 

דמי מחלה

 דמי מחלה 

לתשלום

  איןיום ג2/7/2013

192 50%₪יום ד3/7/2013

192 50%₪יום ה4/7/2013

384 100%₪יום ו5/7/2013

שבת6/7/2013

384 100%₪יום א7/7/2013

384 100%₪יום ב8/7/2013

384 100%₪יום ג9/7/2013

384 100%₪יום ד10/7/2013

₪ 2,304   סה"כ

  .דתשובה 
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דמי  .')ה-ימים (א' 5הוא בן  ותבוע עבודעבודה. ש ימיעל בסיס של  ולמשתלם  גיאשל  ושכר  .29שאלה מספר 
 ,6/2013בתום חודש  ,לדמי מחלהזכאותו  תקופתלפי חוק דמי מחלה.  ומחלה משולמים ל

 חודש ֶׁשְּבאֹותֹובכל ימי העבודה  סיקולא עבד אצל  מע 7/2013ימים. בחודש  51.63עמדה על 
 16היה לעבוד באותו חודש, עבד רק  ֶׁשֲאמּור, ֶאְפָׁשִרִּיים ימי עבודה 23. מתוך )אלא רק בחלקם(

או לכל תשלום אחר ולא היה זכאי לשכר ( ְצֶּדֶקתּומנעדר ללא סיבה  במהלך החודש ימים 7ימים. 
  ). האל והיעדרות בעד ימישדינו כדין שכר 

  ? 7/2013לדמי מחלה בתום חודש  ותקופת זכאות, חוק דמי מחלה לפי, ימה

 ימים   52.74  .א  

 ימים  52.67  .ב

 ימים  52.59  .ג

  ימים  53.13  .ד

  פתרון  

  .4ס'  -דמי מחלה חוק   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

   -לחוק דמי מחלה  4לפי ס' 

י מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יום וחצי לכל חודש תקופת הזכאות לדמ  (א)  "
החל מהיום שבו חל  עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה

יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי  90-עליו חוק זה ולא יותר מ
  חוק זה.

באותו מקום עבודה בכל ימי העבודה  עובד שבחודש פלוני לא עבד אצל אותו מעביד או  (ב)
ימי עבודה כחודש עבודה מלא, ואם  25שבאותו חודש, יראו, לענין סעיף קטן (א), 

 חודש של וחלק, עבודה ימי 21⅔ -נהוג במקום העבודה שבוע עבודה בן חמישה ימים 
  .חלה יחסייםמ בדמי העובד את יזכה מלא עבודה

לא תובא  9-ו 8פי הוראות סעיפים -דמי מחלה על התקופה שבה קיים לגבי עובד ביטוח  (ג)
בחשבון לענין חישוב תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה, אולם תקופת זכאותו 
לדמי מחלה של עובד שנעשה לגביו ביטוח כאמור, תעמוד לו לגבי כל תקופת מחלה 
שבעדה אין הוא זכאי לתשלום בהתאם לתנאי הביטוח, למעט תקופת המתנה או 

   ה לדמי מחלה המתחייבת מתנאי הביטוח.אכשר

שר העבודה, באישור ועדת העבודה של הכנסת, רשאי להתקין תקנות בדבר שיטת   (ד)
חישוב תקופת הזכאות ובדבר תקופות עבודה והפסקות עבודה שיובאו בחשבון לענין 
זה, ובלבד שיראו כעבודה גם כל הפסקה בעבודה שבעדה זכאי העובד לשכר או 

  "ר שדינו כדין שכר. לתשלום אח

בכל ימי העבודה  )אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה(לא עבד  גיא 7/2013בחודש 
  ימים. 16ימים), אלא רק  23( שבאותו חודש

לדמי  הוא זכאיימי עבודה,  21⅔- פחות מ ומאחר שעבד ימים 5הוא בן  ותבוע עבודמאחר שש
או שהיה זכאי באותו חודש ( ין הימים שעבדיחס בלומר, לכ .7/2013מחלה יחסיים בעד חודש 

ימי זכאות לדמי מחלה  1.5-, מוכפל ב21⅔) למספר לשכר או לכל תשלום אחר שדינו כדין שכר בעדם
  ). ימים 21⅔בכל ימי העבודה שבאותו החודש, או לפחות  להם היה זכאי אם היה עובד(

  -  7/2013 חודש בתום גיאשל תקופת הזכאות לדמי מחלה 

  ימים  51.63  : 6/2013 חודש אות לדמי מחלה בתוםתק' זכ

  16/  21⅔ × 1.5=    ימים  11.1  : 20137/חודש   זכאות לדמי מחלה בעדתוס' 

  ימים  74.52  : 20137/זכאות לדמי מחלה בתום חודש תק' 
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ימים לפני המועד  5. ₪ 17,264 - 9/2013-ב שני ילדים. שכר עבודתהֶׁשִעָּמּה נעה היא אלמנה   .30שאלה מספר 
  שכר עבודה ֶזה. ַעל ֶחְׁשּבֹון  ₪ 2,656בסך  ִמְקָּדָמהלתשלום השכר קיבלה 

, מהו, לפי חוק הגנת השכר, הסכום ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתבעל פי  ₪ 3,988למעסיקה  אם נעה חייבת
  ?י חוב זהלכיסו, 2013/9- עבודתה ב שכרמְלַנּכֹות ַהְּמַרִּבי שניתן 

  ₪  3,652  .א  

 ₪  997  .ב

 ₪  4,316  .ג

  ₪  3,988  .ד
  

  פתרון  

  25, ס' 1ס'  -חוק הגנת השכר   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

                                           ₪ 264,17 - 9/2013- "שכר עבודה" של נעה ב
  

  -לחוק  25ְלִפי סעיף 

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

    ...  

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

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

  "  ).6ת פסקה (היתרה הוראו

ימים לפני המועד לתשלום השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה  5המקדמה שקיבלה נעה 
  ) חלות עליה.7(א)(25יתרה שהוראות פסקה  ַקֶייֶמתחדשים, לפיכך, לא 

  ₪ 17,264×  3<  המקדמה ₪ 2,656

למעביד, בתנאי ) שלעיל, ניתן לנכות משכרה של נעה חוב על פי התחיבות בכתב 6)(5(25לפי ס' 
  ).רבע שכר העבודה( ₪ 4,316-מינוכה על חשבון חוב כאמור יותר שלא 

  שכר העבודה 17,264 × 25% = סכום מרבי שניתן לנכות משכרה של נעה על חשבון חוב כאמור ₪ 4,316

). כלומר, ₪ 3,988), גבוה מחובה של נעה למעסיקה, על פי התחייבות בכתב (₪ 4,316סכום זה (
  .₪ 988,3 - נעה רשאי המעסיק לנכות את כל חובה של נעה, על פי התחייבות בכתב  משכרה של

  .דתשובה 
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-ימים (א' 6. שבוע עבודתו במקום עבודתו הוא בן 5/9/2012-גיא התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב  .31שאלה מספר 
ד כל שעת עבודה רגילה הוא מקבל בע .עבודתו משתלם לו על בסיס של שעות עבודה ְּגמּולו'). 
 ֵזֶההדמי חגים בסכום  , כשהם זכאים לדמי חגים,שלם לעובדיונוהג לשל גיא  מעסיקו. ₪ 40

  .עבודה שעות 8בן  לסכום אותו הם זכאים לקבל בעד יום עבודה רגיל

ֹ  שעות. 8מגיא לעבוד  המעסיק ָּדַרׁשעצמאות, ה, בו חל יום 16/4/2013-ביום שלישי, ה  אֶׁשּל
  .זהחג ביום שעות  8עבד של המעסיק ו ִלְדִריָׁשתֹו ִצֵּייתגיא , ּכֹוַרח מתוך ֶאָּלא, ְּבִחיָרתֹו ִמּתֹו{

הכספי שעל המעביד לשלם  התשלום ך כלמהו ס, ליום החג ָסמּוךנעדר מהעבודה גיא לא  אם
  ? לעבוד ִנְדַרׁש, בו )16/4/2013(בעד יום זה ו ל

  ₪  800-לא פחות מ  .א  

  ₪  480-ות מלא פח  .ב

 ₪  320-לא פחות מ  .ג

  ₪  640-לא פחות מ  .ד

  פתרון  

  חוק יום העצמאות.  סעיפים רלוונטיים

  .(א)17ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה 

  6ס'  -הסכם מסגרת  -צו הרחבה 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  גמול עבודה:

  ).1949-לפי חוק יום העצמאות, תש"טיום העצמאות נקבע כחג המדינה וכיום שבתון (

  בשעות המנוחה השבועית.כדין עבודה  ביום עצמאותעבודה דין 

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

שעות  8לפיכך, על המעביד לשלם לו בעד . ₪ 40בעד כל שעת עבודה רגילה גיא מקבל 
  ) 40×  1½ × 8= 480 (   .       ₪ 480-עצמאות גמול כספי שלא יפחת מההעבדתו ביום 

  

  דמי חגים:

  , גיא עבד ביום עצמאות. ּכֹוַרח ֶׁשּלֹא מתוך ְּבִחיָרתֹו, ֶאָּלא מתוך

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

  לתשלום נפרד עבור ימי חג".

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

ימי  2ימי סוכות,  2ימי ראש השנה, יום הכיפורים,  2( ימי חג 9זכאי לתשלום מלא בעבור 
  .")יום העצמאותפסח, חג שבועות ו

חודשי  3- , גיא עובד אצל מעסיקו לא פחות מ5/9/2012-התחיל לעבוד אצל מעסיקו בכמי ש
זכאי לתשלום מלא של  לפיכך, הואלא נעדר מעבודתו סמוך ליום החג.  כמו כן, הוא עבודה.

  עצמאות.ה"דמי חגים" בעבור יום 

 ֵזֶההנוהג לשלם לעובדיו, כשהם זכאים לדמי חגים, דמי חגים בסכום של גיא  מעסיקו
  שעות. 8ד יום עבודה רגיל בן לסכום אותו הם זכאים לקבל בע

  , נוסף על השכר שקיבל בעד עבודתו ביום זה.₪ 320לפיכך, הוא זכאי לדמי חגים בסך של 

) 320  =8  ×40 (  
  

  לעבוד. נדרש), בו 16/4/2013בעד יום זה ( ₪ 800- מול כספי שלא יפחת מגבסך הכל זכאי גיא ל

  )גמול עבודה  480+  דמי חגים 320=  ₪ 800 (

  .אבה תשו
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 8/9/2013- . בשעות עבודהִמְׁשַּתֵּלם על בסיס  ו. שכר1/5/2011-ב והתחיל לעבוד אצל מעסיק גיא  .32שאלה מספר 
  לתוקף ְּבתֹום תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק.ֶׁשִּיָּכְנסּו , ועל פיטורי המעסיק הודיע לו

וק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי ח
 ?גיאהמעסיק ָלֵתת ל

  ימים.   28  .א  

 ימים.  16  .ב

 ימים.   23  .ג

 ימים.  30  .ד

 פתרון  

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

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  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" 
  

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

  

  בשכר".-א "עובדוה גיאעבודה. ְלִפיָכ{,  שעותִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של  גיאשל  שכרה
  

  .לישיתהש בודתופוטר במהלך שנת ע גיא
  

   -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

  עובד בשכר ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

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

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

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

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

 וחודשי עבודה בשנת עבודת 4-ממעט יותר השלים  גיא, 8/9/2013- , בופיטוריבמועד 
על , ימים 21) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, נוסף על 3(4ְלִפי ס' . לישיתהש

  .בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה הודעה מוקדמת של יום אחד והמעסיק לתת ל
  

 ] 21+  4/  2[ =                       .    ימים 23הודעה מוקדמת של  גיאהמעסיק לתת לכלומר, על 

  .גתשובה 
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ְלִפי צו  ול יםשולממְּדֵמי ְנִסיעֹות  ).'ו-א'ימים ( 6בן  , במקום עבודתו, הואגיאשל  שבוע עבודתו  .33ה מספר שא>
   ביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המע

 ,ָּבַרֶּכֶבתנסיעה חיר מ .לכל כיוון ₪ 15.40 -לעבודתו של גיא מחיר נסיעה באוטובוסים בין ביתו 
   .₪  588.00 -  מגוריו ואת מקום עבודתוֵאזֹור הכולל את  חופשי חודשי""תוך שימוש בחוזה 

 ַהָּנקּובַהְּמַרִּבי הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם ו 6/2013בחודש  ימים 23עבד בפועל אם גיא 
שעל  המינימליהנסיעות  , מהו סכום דמיליום עבודה ₪ 25.20לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2ס' ב

  חודש זה? בגין והמעביד לשלם ל

 ₪  708.40  .א  

 ₪  579.60  .ב

  ₪  354.20  .ג

  ₪  588.00  .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 

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

 ,ליום ₪ 25.20 -  לצו ההרחבה 2הנקוב בס' ליום, לפי עור החזר הוצאות הנסיעה המרבי יש
  נזקק לתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודתו. גיא ימי עבודה בהם 23עבור  ₪ 579.60 -כלומר 

  579.60  =23 × 25.20  

 - לעבודתו, תוך שימוש בנסיעות בודדות  גיאיבוריים מביתו של מחיר נסיעה באוטובוסים צ
ימי עבודה בפועל בהם נזקק לתחבורה  23עבור  ₪ 708.40, שהם )15.40 × 2( בכל יום ₪ 30.80

  15.40 × 2 × 23 = 708.40    כדי להגיע למקום עבודתו.

הּכֹוֵלל  ברכבת "יחופשי חודש" )כרטיסמחיר נסיעה ממקום העבודה לביתו, תוך שימוש בחוזה (
  .6/2013בחודש  ₪ 588.00 - ו ואת מקום עבודת מגוריואת ֵאזֹור 

  : 2013/6ְּבִגין חודש  גיאשעל המעביד לשלם ל המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 40.708; חופשי חודשי 588.00;  תקרה  579.60= (  ₪ 579.60

  .בתשובה 
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ה י. על1/3/1994-הפרטי ב הלעבוד אצל מעביד ההתחיל ,85%היקף משרה של ב תעובדנעה,  .34שאלה מספר 
ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה. המעביד משלם דמי  הועל מעביד

 ר בעדכלומ( 6/2013חודש  משלם המעביד דמי הבראה ְּבַעד 6/2013בתלוש  בכל חודש.הבראה 
   .)30/6/2013ועד  1/6/2013- ַהְּתקּוָפה שמ

, לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע ₪ 374אם מחיר יום הבראה הוא 
 ?6/2013 לנעה בתלוש

  ₪   238.43  .א 

   ₪  264.92  .ב

  ₪  311.67  .ג

  ₪  280.50  .ד

 פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

ועד  1/6/2013- שמ כלומר בעד( 6/2013נעה זכאית לדמי הבראה ְּבַעד חודש  6/2013בתלוש 
30/6/2013(.   

- ומסתיימת ב 1/3/2013-של נעה (שהתחילה ב 20-החודש זה מהווה חלק משנת העבודה 
28/2/2014.(  

  ימי הבראה. 10ֵיׁש לשלם לעובד  20-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה

  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

  , קצובת הבראה בשל חודש אחד כדלהלן:6/2013לפיכך, ֵיׁש לשלם לנעה, בתלוש 

 ַּתֲעִריף 374×  ימי הבראה 10× חודשים בשנת העבודה  1/  12×  חלקיות המשרה %85= ₪ 264.92

  .בתשובה 
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. שכרה 88.15%היקף משרה של בקבוע  תמועסק ),נשואה+ילד, בן זוגה אינו עובד( 26נעה, בת   .35שאלה מספר 
  ה.לא נעדרה מעבודת 6/2013משתלם לה על בסיס של חודש. בחודש 

  הּוְרַּכב מהסכומים ֶׁשְּלַהָּלן:(לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום) של נעה  6/2013תלוש 

  ₪  3,254.18  .  שכר יסוד ................................................................................1
  ₪  509.57  .י) ......אופן קבוע וללא כל תנאכל חודש במשולמת ב( 2000.  תוספת 2
  ₪  117.93  ) .....משולמת לעובד או עובדת נשואים שבן זוגם אינו עובד.  תוספת משפחה (3

 להוסיףמהו הסכום שעל המעביד  ,₪ 4,300הוא חודש למשרה מלאה שכר המינימום לאם 
  )?סכום מעוגל, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום (6/2013לנעה בתלוש 

  ₪  0  .א  

  ₪  536  .ב

  ₪  418  .ג

  ₪  27  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  לחוק שכר מינימום: 2ְלִפי ס' 

עסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו, עובד) המו -שנים (להלן  18עובד שמלאו לו   " (א)
זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום 

  היומי או שכר המינימום לשעה, הכל לפי הענין.

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

טן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור נעדר עובד מעבודתו, יק  (ג)  
יחסי לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום ְּבַעד זמן ההיעדרות לפי דין, 
חוזה עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות 

  ות ההסדר. "ההסדר), יהיה התשלום לפי הורא -המחייבות קופת גמל (בסעיף זה 

  לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס' 

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

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

  או שכר משולב; שכר יסוד  )1(

  וקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;תוספת י  )2(

  ,תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו  )3(

תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת משפחה, ואולם לא יובאו בחשבון 
פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר 

  נסיעות שמשלם המעביד. הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ו

), או לפי 2(-) ו1לא היה שכרו של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן (ב)(  (ד)  
  חלק מהם, יחושב השכר ְלִעְנַין סעיף קטן (א) לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות."

  

לקי לשכר מינימום ח תזכאי . לפיכך, היא%88.15, בשיעור של במשרה חלקית תמועסק נעה
  שכר המינימום למשרה מלאה 4,300×  חלקיות המשרה %88.15=  ₪ 3,790.45                      - כלהלן 

תוספת קבועה באופן קבוע וללא כל תנאי. מכאן שזוהי בכל חודש משולמת " 2000תוספת "
לחוק שכר מינימום וניתן  3עונה על הוראת סעיף  היאך, לפיכ. המשולמת לעובד עקב עבודתו

  .ראותה כחלק משכר המינימום לכל דבר וענייןל

  (א) לחוק שכר מינימום.3לעניין ס' המשולמת לנעה, לא תובא בחשבון " תוספת משפחה"

  :₪ 3,763.75 -לחוק שכר מינימום  2ְלִעְנַין סעיף סך כל השכר שיובא בחשבון 

  יסודשכר  3,254.18+  2000תוספת  509.57=  ₪ 3,763.75
  

  :, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום6/13בתלוש  לנעהד להוסיף הסכום שעל המעבי

  שכר המינימום 790.45,3 - 2 'ובא בחשבון ְלִעְנַין סהכר שהש 763.75,3=  ₪ 26.70)  =  סכום מעוגל( ₪ 27

  .דתשובה 



36  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

  .36שאלה מספר 

  

, ה. שבוע עבודתלכל שעה רגילה ₪ 23.80  - משתלם לה על בסיס שעות עבודה  שכרה של נעה
, כל יוםשעות עבודה. ב 8 - הו'). תחום יום עבודה רגיל של-ימים (א' 6, הוא בן הבמקום עבודת

 נעהבעת ההפסקה . שעה רצופהמשך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת, בבוקר 8:00שעה ב
  ות העבודה. . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעתא עובדילצאת מהמקום שבו ה תרשאי

  :8/3/2013- והסתיים ב 3/3/2013-בשבוע שהחל ב, נעהלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 יום
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

3/3/2013  4/3/2013  5/3/2013  6/3/2013  7/3/2013  8/3/2013  

 4:30 4:30 5:00 3:30 4:00 4:30 כניסה

 13:30  12:30 12:00 15:30 15:00 14:30 יציאה

  בשבוע זה, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה? הבעד שעות עבודת נעהכר שיש לשלם למהו הש

  ₪  1,475.60-מ לא פחות  .א  

  ₪  1,285.20-מ לא פחות  .ב

  ₪  1,267.35-מ לא פחות  .ג

  ₪  1,291.15-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 
  ".20כוח ואויר... חוץ מהפסקות ַעל ִּפי סעיף  הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת

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

 דה.מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבו

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

 שעות. 43 -עבודה 

ות, הן עבודה ששתי שעות ממנה, לפח - "עבודת לילה" (שפירושה  העבד נעה 'ג-ו ב' בימים
  ).06.00ובין  22:00בתחום השעות שבין 

  

  :החישוב

ניכוי יציאהכניסה

הפסקה

תחילת 

יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

(שעה 

ביום)

   -              1.00           1.00     8.00        8.00  9.00     1.00-   10.00    4:3014:30א

 1.00           2.00           3.00     15.00    (1)  7.00  10.00   1.00-   11.00    04:0015:00ב

 2.00           2.00           4.00     22.00    (1)  7.00  11.00   1.00-   12.00    03:3015:30ג 

   -                -                 -        28.00      6.00  6.00     1.00-   7.00      05:0012:00ד

   -                -                 -        35.00      7.00  7.00     1.00-   8.00      04:3012:30ה

   -              1.00           1.00     42.00    (1)  7.00  8.00     1.00-   9.00      04:3013:30ו

    57.00   -6.00   51.00     9.00           6.00           3.00 

 סה"כ 35.70    ₪  29.75    ₪ 

 ₪  178.50  ₪  107.10  ₪ 1,285.20 
 (1) 

סה" כ יום

שעות 

מכניסה 

עד 

יציאה

שעות 

נוספות 

150%

 42.00       סה"כ שעות

 23.80  ₪ תעריף לשעה

סה" כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

שעות 

נוספות

שעות 

נוספות 

125%

 999.60     תשלום 

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.
  

  .בתשובה 
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. לעבוד בשעות נוספותבדרך כלל  נדרשת, מפעל לייצור מוצרי קוסמטיקה, עובדת מעבדה בנעה  .37שאלה מספר 
, צירפה הִלְרָאיָ ( , הודיעה למעסיקה כי היא נמצאת בחודש החמישי להריונה2/2013בתחילת 

שלא יעבידנה בשעות ) בכתב(, ביקשה ממנו ְּבַמָּצָבּהעליה,  ַמְקֶׁשה ֵמַאַחר ֶׁשַהָּדָבר). אישור רפואי
  נוספות.

 בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים:

 איסורעליו , חל היא בחודש החמישי להריונהלאחר שנעה הודיעה למעסיקה ש  .א  
 .בשעות נוספותלהעביד אותה 

מצבה הרפואי לרגל כי  רופאכתנאי להסכמתו, רשאי המעסיק לדרוש מנעה אישור מ  .ב
 שלא תעבוד בשעות נוספות.ההריון מחייב 

על פי חוק שעות עבודה ו להעסיק עובדים בשעות נוספות היה רשאי או הותר לאם   .ג
 ה בשעות נוספות.עבידלבקשתה ולהמשיך להְלָסֵרב , רשאי המעסיק ומנוחה

להמשיך להעביד את נעה בשעות נוספות, ובלבד שהעבודה לא עלולה המעסיק רשאי   .ד
 .לפגוע בבריאותה

  פתרון  

 10ס'  -חוק עבודת נשים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  ):52בנוסח שטרם תיקון מס' ( לחוק עבודת נשים (א)10לפי ס' 

עובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע על כך למעבידה, ומשעשתה כן, או   (א)  "
משנודע על כך למעביד בדרך אחרת, לא יעבידנה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית 

וק מהחודש החמישי להריון ואילך, אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על פי ח
 ...1951-תשי"א, שעות עבודה ומנוחה

עובדת בהריון, בשעות נוספות או  בידלהע בידעל אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי מע  (ב) 
ה אישור רפואי בידבמנוחה השבועית, אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה למע

של רופא מומחה ביילוד ובגינקולוגיה, כי אין מניעה להעסיקה בשעות נוספות או 
  .  "במנוחה השבועית, ובכפוף לתנאי האישור

  

נעה הודיעה למעסיק שהיא בחודש החמישי להריונה. לא זו בלבד שלא הסכימה בכתב לעבוד 
) שלא יעבידנה בכתב( ממנו ), אלא אף ביקשהולא צירפה אישור כנדרש מרופא מומחהבשעות נוספות (
  בשעות נוספות.

, חל עליו איסור להעביד אותה שי להריונההיא בחודש החמילאחר שהודיעה למעסיקה ש
 .בשעות נוספות

  .אתשובה 
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  ₪  47.60  . ..............   יסוד.  שכר 1  :מקבל גיא, , ביום עבודה רגילרגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד   .38שאלה מספר 
 ₪  5.60   ...  תוס' שביעות רצון.  2  

 5, נדרש גיא לעבוד )11/1/2013 -  6/1/2013) בימים א' עד ו' (במצטבר( שעות רגילות 43לאחר שעבד 
  יום המנוחה השבועית שלו.  ),12/1/2013( שבתהשעות ביום 

לפי חוק שעות , שעבד ביום השבת השעות עבודה אל 5בעד  לשלם לו המעסיקכמה על 
  ?עבודה ומנוחה

 ₪  452.20-מ לא פחות  .א  

 ₪  399.00-מ לא פחות  .ב

 ₪  558.60-מ לא פחות  .ג

  ₪  505.40-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

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

  ).2000הסכם מסגרת ( -צו הרחבה 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  

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

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

בעד כל שעת  גיא", המשתלמים ל שביעות רצוןתוס' "-" וסבסי"שכר  ,ְסכּוָמם של הרכיבים
          לחוק. 17-ו 16הסעיפים  ְלִעְנַין, הוא "השכר הרגיל" ₪ 53.20 -עבודה רגילה 

 )53.20 ₪  =5.60  +47.60 (  

  .השעות שגיא עבד ביום השבת הן שעות נוספות 5שעות. לפיכך,  43שבוע עבודה לא יעלה על 

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

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

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 

  - ת המנוחה השבועית או בחלק מהןהועבד עובד בשעו   (א)  "  

  ..."משכרו הרגיל 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

ש"נ ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

53.20 ₪  25%  50%  175%  93.10 ₪  2  186.20 ₪  

ש"נ שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

53.20 ₪  50%  50%  200%  106.40 ₪  3  319.20 ₪  

  ₪ 505.40  5    סה"כ

סכום , שעבד במנוחה השבועית שלו הלשעות עבודה א 5ְּבַעד  ,גיאלשלם ל המעסיקעל לפיכך, 
  .₪ 505.40- שלא יפחת מ
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- ב שפוטרהאצלו ברציפות עד  ה, ועבדהאצל מעביד 1/12/2009-לעבוד ב ההתחיל נעה .39שאלה מספר 
3/10/2013.  

 ,תזכאי איית לה המהו אורך החופשה השנת, 2013ימים בפועל בשנת  228 העבד נעהאם 
  , לפי חוק חופשה שנתית?)2013(ה זו בעד שנ

 ימים  14  .א 

 ימים  13  .ב

 ימים  15  .ג

  ימים  16  .ד

  פתרון 

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

  -  2013ת בעד שנ ת נעהאורך החופשה השנתית לה זכאי

היא  2013, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 1/12/2009- ב הלעבוד אצל מעביד הכמי שהתחיל
  .מעבידהאצל  נעהשל  5-ה השנת עבודת

 16הוא  5-אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה ה -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 
  יום.

באותו חלק  ה, עבדַעלֹוְּבפהיה קיים בחלק משנת העבודה.  הומעביד נעההקשר המשפטי ֵּבין 
  ימים. 228שנה 

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

, כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר לחוק (א)3חלק יחסי ממספר הימים שלפי סעיף 
  .; חלק של יום חופשה לא יובא במנין240

  ) 228/  240 (                          .      0.95הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 15.2מניבה את התוצאה  0.95- ימים ב 16הכפלת 
  .ימים 15 - 2013בעד שנת  נעה תזכאי האורך החופשה השנתית ללפיכך, 

 .גתשובה 



40  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

  

התחיל המעביד  1/1/2013- ב. 1/7/2012-ב ד אצל מעבידהה לעבובמשכורת, התחיל ת, עובדנעה  .40שאלה מספר 
על ֶהָחל , לקרן פנסיה מקיפה, מכוח צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה הלהפריש עבור

למרכיב פיצויי  5%מתוכם  ,נעההמלא של  ומשכר 10% -. שיעור הפרשת המעביד הצדדים
  . )ד' לצו ההרחבה6לפי הטבלה שבס' ( הפיטורים

תשלום פיצויי  ִּבְמקֹוםָיבֹואּו  תשלומי המעביד לפיצויי פיטוריםרחבה האמור, לפי צו הה
בגין השכר, הרכיבים, התקופות  לחוק פיצויי פיטורים, 14פיטורים בהתאם לסעיף 

  ).לצו ההרחבה 7ראו סעיף ( בגינם נעשתה ההפרשה השיעוריםו

. ₪ 6,580 -שוב פיצויי פיטורים המבוטח, והקובע ְלִעְנַין חי השכר .הפוטר נעה 15/11/2013-ב
  .₪ 3,236 -הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים 

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

 ₪  5,593  .א  

 ₪  4,902  .ב

 ₪  6,745  .ג

  ₪  5,812  .ד

  פתרון    

  .14(א), ס' 12(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   יםסעיפים רלוונטי

  .צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

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

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

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

  .והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה

לקבל פיצויי  תזכאי נעה, הופוטר הברציפות אצל מעבידלפחות שנה אחת  האחר שעבדמ
  .פיטורים

  .₪ 6,580 - המבוטח, והקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים  השכר

  .חודשים 10.5 - תקופה בה שולמו כספים לקרן פנסיה ה

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

תשלומי המעביד לקרן , 5%הוא  2013מאחר ששיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בשנת 
שכר , בגין הנעהלמפיצויי הפיטורים המגיעים  60%באים במקום  ,2013בשנת  ,הפנסיה

  ) 5%/  8.33333%=  60% (               והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה.

  ):מקורבהחישוב (

  לא שולם ם, בהיםהראשונ החודשים 6בגין   .1
  6,580×  חודשים 6/  12×  100%=  ₪ 3,290   -לקרן הפנסיה, על המעביד להשלים 

ולמו כספים ש ם, בהחודשיםה 10.5בגין  .2
) נוסח משולב( הרחבהלקרן הפנסיה מכוח צו 

 ם אלה באיםשלומי, כאשר תלפנסיה חובה
מפיצויי הפיטורים המגיעים  60% במקום

 פיצויי         40%להשלים    המעביד  על   , נעהל

 580,6 × חודשים 10.5 / 12 × %40=  ₪ 303,2   -)  %100 -  %60=  %40 (פיטורים 

  ₪ 593,5   )סכום מקורב( נעהלסה"כ על המעביד להשלים 

  

  .אתשובה 



41  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

  

  ביטוח לאומי
   

  
  

 

הורכב  שלו 8/2013 תלוש. 31/8/2013-, יכנסו לתוקף ב52, עובד במשכורת בן גיאפיטוריו של   .41שאלה מספר 
  :הבאיםמהרכיבים 

 ₪  18,348  .  משכורת בתקופת הודעה מוקדמת ......................................................1

  ₪  2,185  ......................       ְּכהֹוָצָאהלגיא  ַּתרּוֶׁשה.  תשלום לכיסוי הוצאות לינה בארץ 2
  ₪  3,740  .....................................................................       .  שווי שימוש ברכב צמוד3
  ₪  3,094  ..................................................  גילום שווי רכב צמוד .......................4

  )?השכר החייב בדמי ביטוח( זהבחודש שכרו של גיא שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח מהו 

  ₪  25,182  .א  

 ₪  22,088  .ב

 ₪  27,367  .ג

   ₪  24,273  .ד
  פתרון  

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

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

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

"יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו ְּבַעד  -וק הביטוח הלאומי (א) לח344ְלִפי 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 

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

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

  בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו; "

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

  לפקודה.

) 2(2, לא מהווה הכנסה בידיו לפי ס' לגיא כהוצאה ַּתרּוֶׁשהתשלום לכיסוי הוצאות לינה בארץ 
  .לפקודה

, שווי קדמתוהודעה מ של גיא (משכורת בתקופת 8/2013שאר הסכומים שנכללו בתלוש 
) לפקודה, ולא נקבע 2(2סה לפי ס' שימוש ברכב צמוד וגילום שווי רכב צמוד) מהווים הכנ

  מדמי ביטוח.פטורים בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שהם 

          -של גיא  8/2013סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  משכורת בתקופת הודעה מוקדמת 18,348+  שווי רכב   3,740+ שווי רכב  גילום 3,094=  ₪ 25,182

  לה על ההכנסה המרבית לענין דמי ביטוח.השכר החייב בדמי ביטוח לא יע

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 8/2013בחודש שכרו של גיא שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 42,435;  25,182= (  ₪ 25,182
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לעבוד כשכיר  9/9/2012-התחיל ב חודשים בחו"ל, 10של , חזר מטיול 23-לאחר שגיא, בן ה  .42שאלה מספר 
  , ומאז הוא מובטל. 17/9/2013-ב ֶׁשּפּוַּטראצל מעסיקו. גיא עבד אצל מעסיקו זה ברציפות, עד 

את תקופת  ִהְׁשִלים, האם 29/9/2013-בלראשונה בלשכת שירות התעסוקה אם גיא התייצב 
ת המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה? (בחר/י א

  ַהָּבִאים)

 חודשים שקדמו לפיטוריו. 18לא, מאחר שלא שולמו עבורו דמי ביטוח אבטלה בעד   .א  

  .השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה כן. גיא  .ב

 לא, מאחר שגיא לא התייצב בלשכת שירות התעסוקה מייד לאחר פיטוריו.  .ג

בעד התקופה בה שהה , עבור עצמו דמי ביטוח אבטלה ַרק ִאם שילםכן, ֲאָבל ַא{ וְ   .ד
  בחו"ל.

  פתרון  

  .161ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

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

למבוטח שנולד  דמי אבטלה הגיל המרבי לביטוח אבטלה ולתשלוםלפי חלק ב' בלוח א', 
  .  67גיל  -ואילך  1942בחודש מאי 

  
  :1.4.2013- החל בתקופת האכשרה הנדרשת למי שהתייצב בשירות התעסוקה 

  
  -לחוק הביטוח הלאומי  161ְלִפי סעיף 

חודשים קלנדריים  12עניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית היא ל  (א)" 
החודשים  18ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחודש, בתוך שבעדם שולמו דמי 

  .  בתכוף לתאריך הקובע

  (בוטל).   (ב)   

   - פת האכשרה של מובטל ייכללו, אף ללא תשלום דמי ביטוח בתקו  (ג)   

  ימי אבל); - ימי אבל במשפחה שמטעמי דת או נוהג לא עבד בהם (להלן   )1(
עד שישה חודשי שירות כאמור, או ימי שירות  - רות בטחון ימי שירות סדיר על פי חוק שי  )2(

  מילואים בצבא הגנה לישראל;
ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה כמשמעותם לפי חוק דמי מחלה,   )3(

  . 1976- התשל"ו

  (בוטל).   (ד)  

 השלים מבוטח את תקופת האכשרה כנדרש בסעיף קטן (א), לא תידרש ממנו תקופת אכשרה  (ה)  
במשך שנים עשר החודשים שלאחר התאריך הקובע שלגביו השלים את תקופת האכשרה ולגבי 

חודשים, לכל  24החודשים האמורים, בלי למנות בהם תקופה של  12מבוטח מיוחד ימנו את 
  היותר, בין מועד פתיחת העסק לבין מועד סגירתו. 

  "חשב כתקופת אכשרה. א לא תי174תקופת עבודה המזכה במענק לפי הוראות סעיף   ו)(  

, החודשים בתכוף לתאריך הקובע 18בתוך ), 9/2013ועד  9/2012-חודשים קלנדריים (מ 13
  ש.דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים בחוד עבור גיא שולמו

  .גיא השלים את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורהלפיכך, 
 

  .בתשובה 
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הורכב  ֶׁשָּלּה 8/2013 ְּתלּוׁששנים.  12עובדת כשכירה אצל מעסיקה היחיד זה , 35בת  ,נעה  .43שאלה מספר 
  ₪  28,398  ............משכורת ...........  .1  מהסכומים הבאים:

  ₪  7,471  ................שעות נוספות   .2
  ₪  8,310  ..............ד שווי רכב צמו  .3

הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי מהו סך כל דמי הביטוח 
  ?)סכום מעוגל( נעהשל  8/2013, ְּבִגין שכר המעסיק

  ₪  4,642  .א  

  ₪  7,239  .ב

  ₪  6,024  .ג

   ₪  7,561  .ד

  פתרון  

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

          -  נעהשל  8/2013סך הרכיבים החייבים בדמי ביטוח בתלוש 
  משכורת 28,398+  שעות נוספות  7,471+ שווי רכב צמוד   8,310=  ₪ 44,179

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

  ):השכר החייב בדמי ביטוח(שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  נעהשכרה של 

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 42,435;  179,44= (  ₪ 435,42

  :נעהשל  הדמי הביטוח שינוכו משכר

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,297×  3.50%=    ₪  185.40  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   435,42 -  ד.ב. בשיעור המופחת  5,297(  × %00.12=    ₪  56.456,4  

  96.641,4  ₪   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעסיק:

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,297×  3.45%=    ₪  182.75  

  )ביטוח השכר החייב בדמי   435,42 - ד.ב. בשיעור המופחת  5,297× (  %50.6=    ₪  2,413.97  

  72.2,596  ₪   
  

למוסד לביטוח לאומי, ְּבִגין שכר  שיועברוסך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות 
  96.641,4+  2,596.72=  ₪ 68.238,7=     (מעוגל) ₪ 239,7     : נעהשל  2013/8

  

  .בתשובה 
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  שלה אצל כל אחד מהם: 9/2013צל שני מעסיקים. שכר , עובדת כשכירה א31-, בת הנעה  .44שאלה מספר 

 . ₪ 4,029 -  .  מעסיק עיקרי 1

 .₪ 3,797 -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

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

  ₪  544  .א  

  ₪  759  .ב

  ₪  867  .ג

   ₪  836  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).תים של דמי ביטוח בריאותתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופח

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  min]  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  42,435) ;  4,029+  3,797( = [  ₪ 7,826   
  

  :)חלק עובדת( 9/2013 יה בגין שכרמעסיקשני אצל ה דמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה משכר סך

  5,297 × יעור המופחתד.ב. בש  %50.3 ) + 7,826 -  5,297(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= ₪ 488.88
  

יטוח הלאומי, "המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח ְּבַעד עובדו; היה (ב) לחוק הב342לפי 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)  .ב.ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד 42,435;  4,029= (  ₪ 4,029   
  

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

  4,029 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 139.00

  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני: 

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 42,435;  3,797= (  ₪ 3,797   
  

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

  3,797 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 131.00
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  488.88+  139.00+  131.00=   ₪ 758.88=   (מעוגל) ₪ 759    :נעהשל  13/9מעסיקיה, ְּבִגין שכר 

  

  .בתשובה 
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שכרו החודשי  4/2013כשכיר אצל מעסיקו היחיד. עד חודש  1/8/2012-התחיל לעבוד ב גיא  .45שאלה מספר 
  בחודש.  ₪ 1,296-שכרו ב הּוְגַּדל 5/2013- . ָהֵחל ב₪ 4,300היה 

  ? 5/2013דמי ביטוח לאומי בעד חודש תשלום  ְלִעְנַין גיאשל  הכנסתומהי 

 ₪  4,408  .א  

  ₪  4,624  .ב

  ₪  5,596  .ג

   ₪   4,444  .ד

  פתרון  

  )תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח  ם רלוונטייםסעיפי

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

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

  4/2013-שכר חודשי ב  4,300+  הגדלת שכר 961,2=  5/2013- שכר חודשי ב  ₪ 5,596

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

  ".האמור בלוח י"א

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

  5/2013- שכר חודשי ב ₪ 5,596>  הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח  ₪ 42,435

 .₪ 5,596 - 5/2013דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ְלִעְנַין תשלום גיאשל  והכנסת

  .גתשובה 
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  .46לה מספר שא

  

כי מומחה נשים  אקיבלה אישור מרופ שנים ִּבְרִציפּות, 3 זההיחיד  מעסיקהאצל  עובדתנעה, ה
  .1/11/2013- בָהֵחל רצופים,  םמיי 30למשך , ֵהָריֹון ֶר{ ְׁשִמיַרתֹוְלצ, ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה

  :1/11/2013- החודשים שקדמו ל ההכנסתה של נעה, החייבת בדמי ביטוח, בשלוש

  10/2013  9/2013  8/2013  חודש

  ₪ 9,742  ₪ 8,987  ₪ 8,341  הכנסה

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

  רת הריון שנעה זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?מהו סכום הגמלה לשמי

  ₪  8,510  .א  

  ₪   9,108  .ב

  ₪  8,594  .ג

   ₪   9,023  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

  .₪ 286.47, כלומר םלכל יו 30-מחולק ב )₪ 8,594( לחישוב קצבאות לחודש 1. סכום בסיסי 1

נה שקדם להפסקת העבודה ֵעֶקב שמירת . שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע הש2
  .90-ההיריון, מחולק ב

  8,341+  8,987+  9,742=  ₪ 27,070  :  1/11/2013- ל ברבע השנה שקדםהכנסתה של נעה 

  27,070/  90=  ₪ 300.78    :  90-חלוקת ההכנסה ב

  :ליום לשמירת הריון שיעור הקצבה

 min) ]  התקרה 286.47;  300.78= [  ₪ 286.47

  , סכום הגמלה לשמירת הריון שנעה זכאית לקבל:לפיכך

  ₪ 286.47×  ימי שמירת הריון 30=  ₪ 8,594

  .ג תשובה



47  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

בביתה, אירעה לה ֶׁשָהְיָתה , בעת 1/1/2013-עובדת כשכירה אצל מעסיקה היחיד זה שנה. ב נעה  .47שאלה מספר 
ְּבנֹוָסף על יום ימים  15 ְּבֶמֶׁש{ ַהִּתְפקּוד ּכֹוֶׁשרבד לה ). עקב התאונה אבחייה ָלִראׁשֹוָנהתאונה (

לעבודה כלשהי.  ְמסּוֶּגֶלתלמיטתה, ולא היתה ְרתּוָקה התאונה. בכל אותם ימים היתה בביתה, 
ת לתשלום דמי מחלה זכאימאחר שנעדרה מעבודתה עקב מחלה מספר פעמים בעבר, נעה לא 

ְּכִמי ֶׁשעֹוֶמֶדת בה  ִהִּכירמוסד לביטוח לאומי ה. ַהַּפַעםותה בעד ימי היעדרַאֵחר או לכל תשלום 
  .ִּבְתָנֵאי הזכאות לדמי תאונה

  :1/1/2013-החודשים שקדמו ל הכנסתה של נעה בשלושה

  12/2012  11/2012  10/2012  חודש

  ₪ 7,610  ₪ 7,260  ₪ 7,450  הכנסה

  מהו סכום דמי התאונה לו זכאית נעה?

  ₪  2,790  .א  

  ₪  2,418  .ב

  ₪  3,224  .ג

   ₪  3,720  .ד

  פתרון  

  סימן ד': דמי פגיעה., פרק ו': ביטוח נפגעי תאונותחוק הביטוח הלאומי,   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

בעד שני הימים הראשונים שלאחר יום התאונה שבהם אבד " - ח הלאומי לחוק הביטו )א(153לפי סעיף 
למבוטח, שהוא עובד או עובד עצמאי, כושר התפקוד כתוצאה מתאונה, לא ישולמו דמי תאונה, אלא 

  ."ימים לפחות בנוסף ליום התאונה 12אם כן אבד לו כושר התפקוד כאמור 

דמי  ה, ישולמו להתאונהימים שלאחר יום  12-פחות מלא במשך כושר התפקוד נעה אבד לֵמַאַחר ש
  .התאונהְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום  תאונה גם

ימים רצופים החל ביום  90דמי תאונה ישולמו בעד תקופה שלא תעלה על " - לחוק האמור  152לפי ס' 
  ."ימים 90- שלאחר יום התאונה, ובלבד שלא ישולמו בשנת כספים אחת בעד יותר מ

  ימים. 15ְּבַעד  תאונהדמי  תקבלר, נעה כלומ

  - דמי תאונה ליום הם  לחוק, 154לפי ס' 

כשיעור דמי הפגיעה ליום שהיו משתלמים  - לגבי מי שהיה ביום התאונה עובד או עובד עצמאי   )1(  "
); פסקה זו לא תחול 2לו לפי פרק ה' אילו נפגע בעבודה, אך לא פחות מהשיעור הקבוע בפסקה (

שעה בעבודה שאינה לצורך עסקו או משלח ידו של מעביד ועל עובד עצמאי אלא אם על עובד ל
  ;77כן בעת התאונה היו רשומים במוסד כאמור בסעיף 

  " מהסכום הבסיסי. 25%- סכום השווה ל - ) אינה חלה עליו 1לגבי מבוטח שפסקה (  )2(

  -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

מתקבל מחלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שקדם שכר העבודה הרגיל הוא הסכום ה  (א)
  ליום שְּבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.

   -לענין סעיף זה, "הכנסה"   ב)(

  ההכנסה שממנה מגיעים דמי ביטוח; - ) 1(א)(75במבוטח לפי סעיף   )1(

רבע ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד  - (א) 75במבוטח אחר שלפי סעיף   )2(
  השנה האמור בסעיף קטן (א),

והכל לרבות אותו סכום שהיו מגיעים ממנו דמי ביטוח אילולא הסכום המרבי הקבוע   
  "  לתשלום דמי ביטוח.

  ) 7,450+  7,260+  7,610/ (  90=  ₪ 248  שכר העבודה הרגיל של נעה:  

אך לא יותר , ל של המבוטחדמי פגיעה ליום הם שלושה רבעים משכר עבודתו הרגי(א) לחוק, 97לפי ס' 
  .30-, כשהוא מחולק ב5כפול  1י מסכום השווה לסכום בסיס 75%-מ

  248×  75%=  ₪ 186  ליום:    התאונהדמי 

  :עולים על התקרהאינם פחותים מהסכום המזערי ואינם  תאונהנוודא שדמי ה

  ) 8,594×  5×  75%/  30 ( תקרה  1,074.25<  ₪ 186) <  8,594×  25%/  30 ( 1/2013- במינימום  ₪ 71.62

  ימים 15×  דמי תאונה ליום 186=  ₪ 790,2  נעה:  תלהם זכאי התאונהסה"כ דמי 

  .אתשובה 
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  ימי מילואים. 12-יצא ל 3/11/2013-. בה אחתעובד אצל מעסיקו היחיד זה שנ גיא  .48שאלה מספר 

  :1/11/2013- החודשים שקדמו ל 6-ו בלהלן פרטי הכנסת

  10/2013  9/2013  8/2013  7/2013  6/2013  5/2013  חודש

  22  18  21  23  21  21  ימי עבודה

  ₪ 6,482  ₪ 5,439  ₪ 6,152  ₪ 6,148  ₪ 6,381  ₪ 6,879  הכנסה

  )?סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו גיאזכאי מהו סכום תגמול המילואים לו 

  ₪  2,811  .א  

  ₪  2,863  .ב

  ₪  3,071  .ג

   ₪  2,454  .ד

  וןפתר  

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

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

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

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

  .ימים 5ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 תקופה אחת בתימים, שהם  12שירת  גיא

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

  ) 7+  5 × 41. = 14(   .מי מילואיםי 14בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי גיא לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

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

 68%-), לא יפחת מ1ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (סכום ההכנסה לחודש   )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   
בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת  הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה

) 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 

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

  ימים.  60-פחות מלא ), כלומר, 21+ 18 +22ימים (  61עבד  גיא, 1/11/2013- שקדם לברבע השנה 

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

405,18 ₪  ) =5,771  ;482,6  (max  ) +15,77  ;439,5  (max  ) +5,771  ;152,6  (max 

  18,405/  90=  ₪ 204.50   : גיא, 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%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272י ס' לפ
, 5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 192.37, כלומר לחודש", מחולק בשלושים

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

 min  [max)  שכר רגיל 204.50;  מרבי 'תג 50414,1.; (  תגמול מזערי 192.37 = [ ₪ 204.50 :תגמול ליוםה

  . בעד תקופת שירותו במילואים ₪ 863,2זכאי לתגמול בסך  גיאתוצאה: 

  התגמול ליום 204.50×  ימים 14 = ₪ 863,2

  .בתשובה 
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החליט גיא, בן והתחיל לקבל קצבת זקנה מכוח חוק הביטוח הלאומי,  67לאחר שפרש בגיל   .49שאלה מספר 
  , לחזור ולעבוד כשכיר אצל נעה.72- ה

? (בחר/י את אצל נעהיהיה זכאי לקצבת הזקנה ָהֲאמּוָרה בתקופת העסקתו  הואהאם 
  המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים)

הכנסה ַהְּמַרִּבית ְלִעְנָין כן, אבל אך ורק אם שכרו, בתוספת קצבת הזקנה, לא יעלו על ה  .א  
 וח.דמי ביט

 לא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן הכנסתו מיגיעה אישית ֵאיָנּה עֹוָלה על שכר המינימום.  .ב

  כן. גם בתקופה זו ימשיך לקבל את קצבת הזקנה האמורה.  .ג
  לא. בתקופה זו גיא לא יהיה זכאי לקצבת זקנה מכוח חוק הביטוח הלאומי.  .ד

  פתרון  

  )1(א)(245ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  הפתרון הסבר

  

  ג

  

  

  

  

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

למבחן  ְלִהיָּדֵרׁשמבלי  ימשיך לקבל את קצבת הזקנה האמורה , הוא72אחר שגיא בן מ
 הכנסות.

  .גתשובה 



50  

 

 »מכללה«                                         2013שנת המס 

 

 

 10, נערך מראש הסכם עבודה לתקופה של המתנ"ס, ובין עצמאי לידיעת הארץ ךדרי, מגיא ֵּבין .50שאלה מספר 
לפי ההסכם, גמול  ).הרצאה אחת בכל שבועייםהרצאות ( של חמש ִסְדָרה ִיֵּתן ְּבַמֲהָלָכםשבועות, 

  .קבלשיהכספים ְּכֶנֶגד חשבונית מס ) למתנ"ס(עביר לו י גיא, ותנ"סישולם על ידי המ ועבודת

בחר/י את המשפט הנכון ? (תנ"סכעובד אצל המ חוק הביטוח הלאומי, ְלִעְנַין, נחשב גיאהאם 
  )ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 ., ְלִעְנַין חוק הביטוח הלאומי, כעובד אצל המתנ"סנחשב גיאכן.   .א 

 .לחוק 1תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף  ומתקיימים לגבימאחר שלא,   .ב

 , כמתחייב בחוק.ךמוסמאו מדריך  מּוְסָמך מורהא וכן, ובלבד שה  .ג

ֶסֶפת כמפורט ַבּתֹו ,למדריך מיוחדיםהעבודה הִּבְתָנֵאי  ָנתּוןא לא ולא, ֵמַאַחר שה  .ד
  הראשונה לצו הרלוונטי.

  פתרון 

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

 

  ם וקביעת מעבידים):לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחי

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

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

  התוספת הראשונה
  )2-ו 1(סעיפים 

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

 מרצה וכן אחרים המועסקים  א.  .6
  .באמצעי תקשורת ציבוריים

  

  
  .מורה או מדריך  ב. 

 הסכם העבודה נערך מראש  א.
או  לתקופה של רבע שנה לפחות

 למתן סדרה של שבע הופעות,
 או שבע הרצאות או שבעה

  .הענין שיעורים לפחות, הכל לפי

  כאמור בפסקה (א)  ב.

החייב 
ם בתשלו

גמול 
  העבודה

 7-למתן סדרה של פחות מנערך מראש הסכם עבודה תנ"ס ובין המ ו. בינךמדריא וה גיא
  .    )בלבד שבועות 10אינה עולה על רבע שנה (לתקופה ש) הרצאות בלבד 5הרצאות (

  ] שבועות 10) /  בממוצע שנהימים ב 365.25/  ימים בשבוע 7= [ (  שנה 0.19 > שנה 0.25

הראשונה לצו  בתוספתמפורט כ למדריך, מיוחדיםהעבודה הבתנאי  נתוןלא  גיאכלומר, 
  .האמור

  

 .דתשובה 

  


