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  2015.8 מועד - תרון מבחן חשבי שכר בכיריםפ
  

  
  

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

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

 אצל נמצא, המס בשנת שנים 19 לו מלאו שטרם ילד, בשאלה אחרת צוין לא אם, כן כמו. השאלה נתוני ִּפי ַעל ָלֶהם
 .עליהם וכלכלתו הוריו

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

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

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

  
  

  

 מס הכנסה

  
  
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

  :השל 1/2014). להלן רכיבי תלוש 64בגיל ( 31/1/2014-דנה, חשבת השכר, פרשה מעבודתה ב

  ₪  13,749  ........................................................................................                      רגיל . שכר1
  ₪  286  ............ כהוצאה דנהֶׁשהּוַּתר ל. תשלום בשל יום עיון לחשבי שכר בכירים 2
  ₪  858  .......................................) .א) לפקודה7(9לפי ס' ( מענק פרישה ָּפטּור ִמַּמס. 3
  ₪  572  .........................................) ...................."חופשי חודשי". קצובת נסיעה (4

   ? ") בתלוש זהלמס ברוטו("מס  תשלום לצורךשל דנה  החייבת הי הכנסתמה

 ₪  14,607  .א  

 ₪  13,749  .ב

  ₪  15,179  .ג

  ₪  14,321  .ד

  פתרון  

  .)15(32, (רישא) 17, א)7(9), 2(2 ,1ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

"ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל )(א) לפקודת מס הכנסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא: 2(2לפי סעיף 
טֹוַבת ֲהָנָאה או ְקצּוָּבה שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, 
ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ לארץ או רכישת ספרות מקצועית 

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

  שניתנו לעובד ְּבֵמיָׁשִרין או ַּבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

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

השתלמות מקצועית, שאינה לרכישת (כהוצאה  דנהֶׁשהּוַּתר לתשלום בשל יום עיון לחשבי שכר בכירים 
א) 7(9לפי ס' ( מענק פרישה ָּפטּור ִמַּמסו) מקצוע, לצורך שמירה על הקייםלרכישת או  אקדמית השכלה

  .הבמס בידי , אינם נחשבים הכנסה חייבת)לפקודה

  - 1/2014בתלוש  ְלצֹוֶרb ַּתְׁשלּום מסדנה של  החייבת ההכנסת

  רגילשכר  749,13+  קצובת נסיעה 572=  ₪ 321,14

  תשובה ד.
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לא היתה  .ִּבּתֹו נישואיה של ְלֶרֶגל, ₪ 240ֶׁשֶעְרָּכּה ַוֲעלּוָתּה מתנה  וקיבל ממעסיק צחי 8/2014-ב  .2שאלה מספר 
 ₪ 60מתנה שערכה ועלותה  מהמעסיקקיבל  3/2014-ב .2014זו המתנה הראשונה שקיבל בשנת 

  .ְּבנֹושל  ַהִּמְצָוה-רּבַ , לרגל ₪ 130קיבל ממנו המחאת שי בסך  5/2014-וב ,חג הפורים ללרג

  ? 8/2014-שקיבל ב הבשל המתנ, לצורך חישוב מס, צחישל  ומהו הסכום שיש ִלְזקֹוף לשכר
  ₪  30  .א  

  ₪  220  .ב

  ₪  90  .ג

   ₪  160  .ד

  פתרון  

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

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

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  :פעמיים-מתנות לרגל אירועים אישיים חד

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

  המס לא עלה על התקרה.

 הנישואיאת המתנה לרגל , טרם שקיבל 8/2014קיבל לרגל אירועים אישיים עד  שצחיסך המתנות 
). סכום זה לא עלה על הסכום שנקבע בר המצוה של בנולרגל  5/2014-המתנה שקיבל ב( ₪ 130, היה בתו של

  ).2014בשנה (בשנת המס  ₪ 210 -) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) 4(2בתקנה 

קיבל לרגל אירועים שסך המתנות , 8/2014-את המתנה לרגל האירוע האישי בקיבל צחי לאחר ש
  )נישואי הבת   240+  בןהמצוה של ה רב 130=   ₪ 370(               . ₪ 370עמד על  2014אישיים בשנת המס 

) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות 4(2על הסכום שנקבע בתקנה  ₪ 160-עולה ב) ₪ 370(סכום זה 
  ) 370 - 210=  ₪ 160(           ).2014-בשנה (נכון ל ₪ 210 -מסויימות) 

  .20148/-בגין המתנה שקיבל לרגל אירוע אישי ב ₪ 160שווי בסך  צחישל  ולפיכך, יש לזקוף לשכר

, לא נלקחת בחשבון, מאחר לרגל חג הפורים ,3/2014-המתנה שצחי קיבל ב  הרחבת ההסבר: 
מתנות שמדובר במתנה שניתנה לו לרגל אירוע החוזר על עצמו מידי שנה (

הכנסת  הנחשב זו המתנ). לרגל חגים, ימי הולדת, שי ליום האשה וכו'
  .3/2014בתלוש  ) לפקודת מס הכנסה,2(2לפי סעיף  ו,לעבודה אצ

  .דתשובה 
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שנת רישום של הרכב:  .הרכב צמוד לשימוש, 1/4/2014-ב ָהֵחלה, ֶהֱעִמיד לרשותה של דנה בידמע  .3שאלה מספר 
דנה  1/9/2014ועד יום  31/7/2014. מיום 90, קוד דגם: 798, קוד תוצר: 1סוג הרכב:  2012

הרכב  ,שהייתה בחו"ל נסיעתה, החזירה את הרכב למעביד. בכל תקופת ֶטֶרם שהתה בחו"ל.
  .אותו לצרכיורק  ושימש ואצל ִנְׁשַאר

  ?8/2014-מהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכרה של דנה ב

  ₪  2,560  .א  

  ₪  2,030  .ב

  ₪  0  .ג

  ₪  1,920  .ד

  פתרון  

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

  .הנחיות מס הכנסה

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

נסיעתה, החזירה את הרכב למעביד. בכל תקופת  ֶטֶרם. 8/2014דנה שהתה בחו"ל בכל ימי חודש 
  .אצלו ושימש רק אותו לצרכיו ִנְׁשַארשהייתה בחו"ל הרכב 

  שווי שימוש ברכב צמוד בחודש זה.לפיכך, לא ייזקף לשכרה של דנה 

  .גתשובה 
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הורכבה  1/2014-בההוצאה בשל הרט"ן טלפון סלולרי (רט"ן).  תההעמיד לרשו דנהמעבידה של   .4שאלה מספר 
   .)₪ 159.30סה"כ ( ₪ 24.30 בסך ע"מממו ₪ 135.00בסך תשלום חודשי עבור תכנית תעריפים מ

  .₪ 54.30 -) של דנה ִהְׁשַּתְּתפּוָתּהסכום ההוצאה החודשית שדנה שילמה בשל אותו רט"ן (

  ? 1/2014תלוש ב דנהווי הרט"ן שיש ִלְזקֹוף לשכרה של מהו ש

  ₪  25.35  .א  

  ₪  13.20  .ב

 ₪  52.50  .ג

  ₪  50.70  .ד

  פתרון    

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

  .תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו טלפון נייד)

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

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

ְלִפי הנמוך, והכל  ,שקלים חדשים 105העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית או 
  ".ם ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון ניידבניכוי סכו

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

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,
  135.00+  24.30=  ₪  159.30  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  105;  159.30/  2= (  ₪  79.65  :₪ 105או הנמוך מבין מחצית ההוצאה החודשית 

   ₪   54.30  :דנהמה סכום ההוצאה החודשית ששיל

 ₪  35.25  :דנהשל  1/2014שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .אתשובה 
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, 3/12/2010-ו 3/1/2009, 8/6/2007, 5/7/1996ילדים, ילידי  4-ל ֵאם ,42בת דנה, עובדת גרושה   .5שאלה מספר 
עם יחיד ְמׁשּוָּתף  ֶמֶׁשק בית ְמַקֶּיֶמתחיה לבד עם ילדיה ולא הנמצאים אצלה וכלכלתם עליה. היא 

 ]., חי בנפרד9/2012-צחי, אביהם של הילדים, ממנו התגרשה דנה ב[ אחר

  ?2014בשנת המס  דנהלכמה נקודות זיכוי זכאית 

 נ"ז  11.25  .א  

  נ"ז  9.75  .ב

 נ"ז  8.25  .ג

 נ"ז  9.25  .ד

  פתרון    

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

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  שנים ("ילד בשנת בגרותו"). 18מלאו לו  2014. בשנת המס 5/7/1996הילד הבכור יליד 

  שנים. 7מלאו לו  2014. בשנת המס 8/6/2007הילד השני יליד 

  שנים. 5לו  ומלא 2014. בשנת המס 3/1/2009הילד השלישי יליד 

  שנים. 4לו  ומלא 2014. בשנת המס 3/12/2010הילד הרביעי יליד 
  

  :2014בשנת  דנהנקודות זיכוי להן זכאית 

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

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

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

  ) לפקודה:1(ב)(40נ"ז לפי ס' 

  ד מילדיה בשנתכל אחבעד נקודת זיכוי ½ 
  נ"ז× ½  )1( ילד בשנת בגרותו 1נ"ז  =     0.50  ............................. לידתו ובשנת בגרותו

בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס  נ"ז 2
   שבה   המס   לידתו ועד לשנת   שנת שלאחר 
  נ"ז 2 × )4-ו 3 ילדים ( 2נ"ז  =     4.00  .................................... שנים 5 מלאו לו

 ז בעד כל אחד מילדיה החל בשנת המס "נ 1
  המס  לשנת ועד   שנים שש  לו   מלאו שבה 

  נ"ז 1 × )2ילד ( 1נ''ז  =     1.00  ............. ............... שקדמה לשנת בגרותו

  ) לפקודה:2(ב)(40נ"ז לפי ס' 

הזכאי אחת נוספת הניתנת להורה נ"ז 
  כאשר  ,)1(ב)(40  ס'  לפי  יכוי  זקודות   לנ

  נ"ז   1.00  ..............................בנפרד ההורים חיים 

  נ"ז  259.  ..................................  סה"כ נקודות זיכוי

  .דתשובה 
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משירות סדיר (חובה) בצה"ל, לאחר  11/9/2011-, השתחרר ב28/11/1990צחי, עובד רווק יליד   .6שאלה מספר 
   חודשי שירות מלאים. 30

  ?2014זכאי בשנת המס הוא לכמה נקודות זיכוי 

 נ"ז  3.58  .א  

  נ"ז  3.00  .ב

 נ"ז  4.25  .ג

  נ"ז  3.75  .ד

  פתרון    

  א.39, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  -א לפקודה 39לפי ס' 

בחישוב המס על הכנסתו מיגיעה אישית של חייל משוחרר, תובא בחשבון חלק מנקודת זיכוי   "
לכל חודש משלושים ושישה החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו 

  הסדיר, כמפורט להלן:

  -אם שירת שירות סדיר של  -נקודת זיכוי  1/6  )1(

  ;חודשים מלאים לפחות 23 -לגבי גבר   (א)

  חודשים מלאים לפחות; 22 -לגבי אישה   (ב)

  -אם שירת שירות סדיר של פחות מ -נקודת זיכוי  1/12  )2(

  חודשים מלאים; 23 -לגבי גבר   (א)

  חודשים מלאים; 22 -לגבי אישה   (ב)

כהגדרתם בחוק קליטת חיילים משוחררים,  -וחרר" ו"שירות סדיר" לענין זה, "חייל מש  
  "  . 1994-התשנ"ד

  .2011ספטמבר  -בו סיים צחי את שירותו הסדיר שהחודש 

 -) לפקודה 1א(39חודשים מלאים. לפיכך, חלות עליו הוראות ס'  30צחי שירת שירות סדיר של 
החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים  36-לכל חודש מנקודות זיכוי  1/6-הוא זכאי ל

  .את שירותו הסדיר

 1/10/2011-החודשים הראשונים שלאחר החודש שבו סיים את שירותו הסדיר מתחילים ב 36
החודשים הראשונים של  9-נ"ז לכל אחד מ 1/6-. כלומר, הוא זכאי ל30/9/2014-ומסתיימים ב

  .2014שנת 

  :2014נקודות זיכוי להן זכאי צחי בשנת 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז  0.25  נסיעות

  נ"ז 1/6×  חודשים בשנת המס 9=    נ"ז   1.50  חייל משוחרר

 נ"ז   3.75  סה"כ נקודות זיכוי  

  .דתשובה 
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  .0.15%חודשית של  ושאת ריביתנו. ההלוואה צמודה למדד מעבידההלוואה מ קיבלה דנה  .7שאלה מספר 

למען הסר ספק, קרן [ ₪ 58,500ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה , הוא2/2014בחודש 
  ].2/2016-ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב

בתקופת  0.1%-ב עלהאם המדד ו לשנה 4.31%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
ההלוואה  בגין, דנהשל  שכרהלמהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקֹוף ), 2/2014הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?2/2014בתקופה זו (

 ₪  47.17  .א  

 ₪  67.89  .ב

 ₪  105.67  .ג

  ₪  60.98  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  

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

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

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

חל עליו רק שיעור עליית (ט) ש3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,800>  יתרת ההלוואה 58,500.                     המדד

  

  .28 - 2014 פברוארמספר הימים בתקופת הזקיפה, חודש 

  הריבית הנדרשת ְלִפי התקנות:                  

  ₪ 58,500×  4.31%×  ימים בתקופת הזקיפה 28/  365=  ₪ 193.42

  :דנה מההסכום ששיל

  ₪ 58,500×  ]ריבית  0.15% + שיעור עלית המדד 0.1% [ = ₪ 146.25

  

  ).₪ 193.42), קטן מהסכום הנדרש לפי התקנות (₪ 146.25( דנה מההסכום ששיל

  מינימום 193.42 <חוייב בתקופת הזקיפה  146.25

  בגין ההלוואה בתקופת הזקיפה. ₪ 17.47בסך של  שווי ריבית דנהשל  שכרהליזקף לפיכך, 

  התקנות לפיריבית נדרשת  42.193 - דנה מהסכום ששיל 25.146=  ₪ 17.47

  

  .אתשובה 
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, המרותקת למיטה בתמידות, האלמנה ִאּמֹו ַהְחָזַקתבעד  ₪ 29,700 םלישצחי  2014בשנת   .8שאלה מספר 
 חייבתה התהכנס. ₪ 126,400 - השנאותה ההחייבת של צחי בבמוסד סיעודי מיוחד. הכנסתו 

  בשנה. ₪ 95,316 -) של ָהֵאם בתקנות הרלוונטיות הכמשמעות(

  ?במוסדהחזקת ִאּמֹו  הוצאות בעד 2014 בשנת שיותר לצחי ַהְּמַרִּבי הזיכוי ומה

 ₪   5,530  .א  

 ₪  5,232  .ב

 ₪  4,865  .ג

  ₪   10,395  .ד

  פתרון  

  44ס'  -הכנסה פקודת מס   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

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

המזכה), אם  -לפקודה, ְלִפי הענין (להלן  45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת ְלִפי סעיף 
בשנת המס, ואם ֵאין למזכה  ₪ 270,000ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות הכנסה  -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב ₪ 169,000אם לא עלתה על  -זוג  בן
  ".פטורה ממס ַעל ִּפי דין

  -ומן הכלל אל הפרט 

כאי לזיכוי ז צחילפיכך,  .₪ 95,316 -) של ָהֵאם בתקנות הרלוונטיות הכמשמעות( חייבתה תההכנס
  .לפקודה 44במוסד ְלִפי סעיף  הְּבַעד הוצאות החזקת

  

  :לפקודה 44זיכוי ְּבַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעיף חישוב ה

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או בן זוגו " -לפקודה  44ְלִפי סעיף 
ַלֲחלּוִטין, שילם בשנת המס ְּבַעד החזקתם במוסד מיוחד של ילד, בן זוג או הורה משותקים 

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

  ..".מהכנסתו החייבת.

  ) ₪ 126,400×  12.5%( =      ₪ 15,800  :  צחיהחייבת של  ומהכנסת 12.5%

  החייבת. ומהכנסת 12.5%. סכום ֶזה עולה על 2014בשנת  ₪ 29,700למוסד  שילם צחי

  למוסד המיוחד םסכום ששיל  29,700<  2014בשנת  צחיהחייבת של  ומהכנסת 12.5% 15,800

 ומהכנסת 12.5%במוסד מיוחד, העולה על  אמוְּבַעד החזקת  צחי חלק מהסכומים ששילם
  ) 29,700 - 15,800( =     ₪ 13,900  החייבת :

  במוסד מיוחד: אמולהחזקת  ְּבַעד הוצאותיו 2014בשנת  צחיהזיכוי שיּוַּתר ל

  865,4 ₪   = )%35  ×900,13 ₪ (  
  

 

  .גתשובה 
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מקבל ואצל דנה  עובד ,30 ןרווק ב, צחי    .9שאלה מספר 
  . "משכורת בעד משרה נוספת" הצלא

, בפרטים על דנהשמסר ל 101-בטופס ה
הכנסה אחרת  ושיש ל ִסיֵּמן הכנסות אחרות,

 סימן". כמו כן, חודשמסוג "משכורת ) נוספת(
א מקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס ושה

 ְּכֶנֶגדזכאי להם  ובהכנסה האחרת ועל כן אינ
  . דנהאצל  והכנסת

את המשבצת "אין  ןסימא והבטופס האמור 
מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין 

את המשבצת  סימןלא הכנסתי האחרת...", ו
"אין מפרישים עבורי לקיצבה/לביטוח אובדן 

  כושר עבודה בגין הכנסתי האחרת...".

בגין  .₪ 8,650 - דנה אצל 1/2014-ב ומשכורת
 ₪ 519.00 ועבור הפרישה דנה זו, ומשכורת

 צבהיד בקופת גמל לקלמרכיב תגמולי המעבי
. ]לפי הוראות צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה[

  צבה.ילקופת הגמל לק ,₪ 475.75 -(חלק העובד)  וא את חלקוהפריש גם ה צחי, הכנגד תשלומי

 וממנלנכות  ה, כמה מס הכנסה עלימפקיד שומה תיאום מס אישור דנהלא מסר ל צחיאם 
   ?1/2014בתלוש 

 ₪  4,401  .א  

  ₪  4,585  .ב

  ₪  4,152  .ג

   ₪  4,629  .ד

  פתרון  

  .תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  סעיפים רלוונטיים

  .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

  ., הנחיות מס הכנסה101טופס 

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

". כמו חלקיתהכנסה אחרת מסוג "משכורת  שיש לו 101-בטופס ה ןסימ צחילפי נתוני השאלה, 
 ְּכֶנֶגדזכאי להם  וא מקבל נקודות זיכוי ומדרגות מס בהכנסה האחרת ועל כן אינושה ןסימכן, 

   .דנהאצל  והכנסת

"אין מפרישים עבורי לקרן השתלמות בגין הכנסתי  את המשבצת האמור בטופס ןא סימוה
/לביטוח אובדן כושר "אין מפרישים עבורי לקיצבהאת המשבצת  ןסימ לאאך האחרת...", 

  בגין הכנסתי האחרת...",  עבודה

א יה לפי הנחיות מס הכנסה,, אישור תיאום מס מפקיד השומה תולא המציא למעבידלאחר ש
  .הלפי התקנות מכל תשלומי מרבינכות מס ל המלנכות מס לפי לוח הניכויים ועלי המנוע

ולנכות  קיצבהקרן השתלמות ולותיו להפרש ךאת ס צחישל  ולצרף למשכורת דנהעל כלומר, 
  .לפי התקנות ַהְּמַרִּביבשיעור מס 

שיעור " - )תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 1, לפי תקנה "השיעור המרבי"
  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

  .48% -לפקודה  121שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

  ₪  8,650.00  צחישל  1/2014משכורת 

  ₪  00519.  לקיצבה  ת המעבידסכום הפרש

  ₪  9,169.00  ברוטו למס

  00.169,9×  %48=  ₪  12.401,4  = )  מעוגל( ₪ 4,401         -ְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכֹות  ְמַרִּבימס 

  .אתשובה 
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אצל  2/7/2014-לעבוד ב ההתחיל שנים, 7, נשואה + ילד שבשנת המס מלאו לו 32 ת, בדנה  .10שאלה מספר 
אישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה. ְלִפי  למעסיק המסר), 2/7/2014-בעם תחילת עבודתה ( מעסיקה.

. ֵמֵעֶבר לסכום ֶזה ֵיׁש ְלַנּכֹות מס 38%יש ְלַנּכֹות מס בשיעור  ₪ 52,350האישור, עד שכר שנתי של 
  כלהלן: ההי 11/2014-בחודשים שקדמו ל דנהשכרה של  בשיעור ַהְּמַרִּבי.

  10/2014  9/2014  8/2014  7/2014  חודש

  ₪ 10,450  ₪ 12,975  ₪ 11,625  ₪ 9,850  שכר

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

  , כמה מס הכנסה יש לנכות ממנה בתלוש זה?₪ 13,650הוא  11/2014-ב דנהאם שכרה של 

 ₪  4,990  .א  

 ₪  5,807  .ב

 ₪  6,552  .ג

  ₪  1,317  .ד

  פתרון  

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

  .121ס'  -פקודת מס הכנסה 

  הסבר הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

יד אחד ובין כתוצאה מכך שלעובד יש הכנסה חייבת אחרת, או מכל סיבה אחרת, ממעב
  ".והמעביד חייב לקיים כל הוראה כאמור

שיעור " - )תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודהל 1, לפי תקנה "השיעור המרבי"
  ".לפקודה 121המס הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 

  .48% -לפקודה  121בסעיף שיעור המס הגבוה ביותר הקבוע 

            :11/2014עד  7/2014בחודשים  דנהשכר ִמְצַטֵּבר של 

58,550 ₪ = 13,650 +  10,450  +12,975  +11,625  +9,850  

  ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:  11/2014עד  7/2014-מס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות בגין שכר מ

  52,350×  38%) +  58,550 - 52,350× (  השיעור המרבי 48%=  ₪ 22,869

  :                      10/2014עד  7/2014בחודשים  דנהשכר מצטבר של 

44,900 ₪ = 10,450  +12,975  +11,625  +9,850   

  ₪ 44,900>  לפי אישור תיאום המס 38%תקרת ניכוי  ₪ 52,350

  44,900×  38%=  ₪ 17,062                   :10/2014עד  7/2014סה"כ מס שנוכה בחודשים 
  

  869,22 - 062,17=  ₪ 807,5                           :201411/בתלוש  דנהמס שיש לנכות מ
  

  .בתשובה 
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, 126-הבטופס , תיכלל 2014 דצמברבשל , 12/1/2015-ב ה לעובדמשכורת ששולמהאם   .11שאלה מספר 
כתשלום  ,2014להם משכורת בשנת המס  םליאו שש קיעסההמעביד עובדים שלהמתייחס 

  (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים) ?2014בשנת המס  םששול

 .2015 המס טופס של שנת. משכורת זו תיכלל בנקבעת על בסיס מזומןשכיר  תהכנס. לא  .א  

 . 31/12/2014, ובלבד שסכום המס שנוכה ממשכורת זו הועבר לפקיד השומה עד יום כן  .ב

 .לתשלום שכר העבודה ד החוקימוע, מאחר שהמשכורת לא שולמה עד ללא  .ג

  .2014בשנת המס  םכתשלום ששול האמורבטופס  . משכורת זו תיכללכן  .ד

  פתרון  

  )ב(12תקנה  -תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

משכורת,  "... - תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)ל (ב)12תקנה הסיפא של לפי 
בינואר של שנת המס בשל שנות מס קודמות  13-בינואר ל 1שכר עבודה או קצבה ששולמו בין 

  " .כתשלומים ששולמו בשנת המס הקודמת 126 ייכללו בדוח

 תיכלל, 2014שנת המס חודש דצמבר של , בשל 12/1/2015-ששולמה לעובד בלפיכך, משכורת 
  . 2014בשנת המס  םכתשלום ששול האמורבטופס 

  .דתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

 1/10/2014-). בִמְצַרִיםליד גבול עזוז ( ַּבִּיּׁשּוב ָקבּועַ צחי היה תושב  ,30/9/2014שנים, עד  4במשך   .12שאלה מספר 
  .₪ 196,541היתה  2014 בשנתהחייבת מיגיעה אישית  והכנסתבאשקלון.  ִּבְקִביעּותעבר לגור 

  ? (סכום מעוגל) 2014בשנת  צחי זכאי ומהו סך זיכוי תושב הישוב ל
 ₪  20,637  .א  

 ₪  22,512  .ב

 ₪  13,266  .ג

  ₪  16,884  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכנסה   רלוונטייםסעיפים 

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

על הכנסה חייבת מיגיעה  14%הנחה של  ַמְקָנה ,2014, בשנת המס עזוזשוב ביתושבות קבע 
  .לשנה ₪ 160,800אישית עד לתקרה של 

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

  .₪ 196,541 - 2014בשנת מיגיעה אישית  צחיהחייבת של  והכנסת
  

  .2014חודשים בשנת המס  9צחי היה תושב קבוע בישוב עזוז 

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

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

  - (מעוגל) 2014בשנת  צחיזיכוי "תושב ישוב" לו זכאי 

  Min)  הכנסה 196,541;  תקרה 160,800× (  שיעור ההנחה %14×  חודשים 9/  12=  ₪ 16,884

  .דתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

  , והמס שנוכה ממנו:6/2014עד  1/2014, בחודשים 29 תב ה, רווקדנהשל  הלהלן פירוט שכר  .13שאלה מספר 

  6/2014    5/2014    4/2014  3/2014  2/2014  1/2014  חודש

  ₪ 9,155  ₪ 6,615  ₪ 10,495  ₪ 12,855  ₪ 7,755  ₪ 5,055  שכר

  ₪ 471  ₪ 107  ₪ 667  ₪ 989  ₪ 172  ₪ 0  ֶׁשּנּוָּכהמס 

 על בסיס מצטבר, והמס מחושב ₪ 750,12, עמד על 20147/בתלוש , דנהאם השכר החודשי של 
  )?סכום מעוגלבתלוש זה ( המשכר מס הכנסה יגבה ), כמה1/1/2014מתחילת השנה (

 ₪  981  .א  

 ₪  1,236  .ב

 ₪  1,087  .ג

  ₪  3,493  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121, א36, 36 ,34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  הסבר הפתרון

  

  ג

  

  

  

  

  :2014בשנת  דנה תזיכויים להם זכאי

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז  0.25  נסיעות

  נ"ז   50.0  אשה

   ₪ 50599.=  ₪ 218× נ"ז    57.2  סה"כ נקודות זיכוי

    החודשים: 7-שכר מצטבר ב

  'ינו 5,055+  'פבר 7,755+  מרץ 12,855+  'אפר 10,495+  מאי 6,615 +יוני  9,155+ יולי  12,750 = ₪ 64,680

  64,680/  7=  ₪  9,240  החודשים: 7-השכר החודשי הממוצע ב

  מס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:

1,098.50 ₪ = 21%  × )9,010 - 9,240 (  +14%  ×3,730  +10%  ×5,280  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

.00499 ₪  ) =0  ;.50599 - .50098,1  (max  

  :6/2014עד  1/2014 יםבחודשששולם מצטבר מס 

 ינואר 0+  פברואר 172+  מרץ 989+  אפריל 667 +  מאי 107 יוני + 471 = ₪ 406,2

    :7/2014-ב דנהשל  ההמס שיגבה משכרמס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם, הוא 

  ) מס שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע 499 × חודשים 7(  - ששולם מצטבר מס 406,2=  ₪ 087,1

  .גתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

 ושל 1/2014תלוש שנים.  3מלאו לו  2014, נשוי לדנה ולהם ילד אחד שבשנת המס 29-צחי, בן ה  .�2שאלה מAפר 
  .₪ 105בסך  רט"ןושווי  ₪ 2,180, שווי שימוש ברכב בסך ₪ 12,974יסוד בסך  משכרהורכב 

�Xנטו לתשלוםZX בJצן חודש זה, אחרצ ניכוי מA הכנAה& ולמהו שכר הXנטוX שישולם 
  Zהתעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות�

  ₪  13,479  .א  

 ₪  10,976  .ב

 ₪  11,194  .ג

   ₪  10,486  .ד

  פתרון  

  .ב121, 121 (ג),66 ,36, 34ס'  -קודת מס הכנסה פ  A/יפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  ��A# הפתרון

  

J  

  

  

  

  

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נ.ז. נסיעות

  00.1  שנים  3פעוט שבשנת המס מלאו לו בעד נ.ז. 

  ₪ 708.50=  ₪ 218×   3.25  סה"כ נקודות זיכוי

  שכר יסוד 12,974+  רכבשווי  2,180 +שווי רט"ן  105 = ₪ 15,259      :צחילמס" של  ְּברּוטֹושכר "

  חישוב המס:

  לפקודה: 121מס לפי ס'   

  ₪ 000,14מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  ₪ 01.098,2 + ) 259,15 - 000,14(  × %31 = ₪ 39.488,2

    

    :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  2,488.39 - נקודות הזיכוי  708.50=  ₪ 1,779.89=      סכום מעוגל ₪ 1,780

  

  שכר "נטו" לתשלום לאחר ניכוי מס הכנסה:

  תשלומים ללא זקיפות שווי  974,12 -מס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 780,1=  \ 2��,11

  .J תשובה
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

  .15שאלה מ�פר 

  

  

וכל ְיֵמי  לדנמרקיממות. הנסיעה  13, ע"י מעבידה, למשך לדנמרקִנְׁשְלָחה דנה  2014בשנת 
   ַהְּׁשִהָּיה בה היו ֶהְכֵרִחִּיים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד.

  : לארץ-בקשר לנסיעה לחוץ ֶׁשהּוְצאּו ַהּמּוָכחֹותהוצאות ה
  ].$  672 -[מחיר כרטיס במח' תיירים באותה טיסה  $  1,595 -. כרטיס טיסה במח' עסקים 1
  .$ 2,366סה"כ  -לכל לינה  $ 182לינות במלון, במחיר  13. הוצאות לינה: 2
  .$ 884סה"כ  -ום לי $ 68, במחיר ימים 13-ְׂשִכיַרת רכב ל: בחו"ל . הוצאות שכירת רכב3
  .$ 923סה"כ  -בדנמרק  ְׁשִהָּיהלכל יום  $ 71. הוצאות אחרות: 4

  .ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאות וזההִנְדָרִׁשים למעבידה  המסמכיםכל  ואתדנה הגישה את החשבון 

קS[ לשכרה של דנה לHו�Q חישוב מ�,  Lבשלמהו ה�$ום שיש ִלז  b ["עה לחו�ל��	למען הסר 

 c ינו מותר בניכוי ַעל ִּפי התקנותספק, הכוונה היא לסכום שא

  $     359.50  .א  

 $  1,282.50  .ב

 $   403.00  .ג

 $  627.25  .ד

 פתרון  

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

  	��� הפתרון

  

  א

  

  

  

  

�הוHאות לינה�  ��0-דנמרק נמHאת ברשימת המדינות בהן ה�דלו ב 	�כומים שהותרו בשל
  ובשל �הוHאות אחרות�.

   :קת ע�קיםחלבמ כרטי� טי�ה
הסכום שיותר בשל הוצאות לרכישת , תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)) ל2)(א)(2(2ְלִפי תקנה   

  .ממחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה 100% -טיסה במחלקת עסקים או במחלקה ראשונה כרטיס 

  ., ל כישת כרטי� הטי�ה, מותרת בניכוי במלואה1,5N� eלפיכ�, ההו�אה ב�� 

   a)הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות" 25%-בה הוגדלו ב המדינב( הו�אות לינה

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

  כל הוצאות הלינה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 
ֲעבּור שאר הלינות (מהלינה השמינית ואילך), במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות 

  - 25%-האחרות ב
  כל הוצאות הלינה המוכרות; -דולר  115×125%ְלַגֵּבי לינה שעלותה עד   )1(  
-אך לא פחות ממהוצאות הלינה המוכרות,  75% -דולר  115×125%-ְלַגֵּבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  

  דולר ללינה; ] 115×125%
הוצאות  - 25%-"הוצאות לינה מוכרות", במדינה בה ניתן להגדיל סכום הוצאות לינה ו"הוצאות אחרות" ב

  דולר ללינה, הנמוך ביניהם. 262×125%, או 7הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה 

  min)  התקרה $ 262×  %125;  ההוצאה בפועל $ 182× (  לינות ראשונות 7=  $ 1,274  

  min  ;%125×115$  [max) התקרה  262$×%125; ההוצאה  182$× (  %75× [  שאר הלינות 6=  862.5$
  $ 1,274+  $ 862.50=    $ 2,136.50הלינות:   13סה"כ הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד   

    a22הו�אות לינה שאינן מות ות בניכויN.50 e     = )2,136.50 $ - 2,366 $ (  

 �aהו�אות שכי ת  כ
)(ד) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות שכירת רכב בחוץ 2(2ְלִפי תקנה 

  דולר ליום, לפי הנמוך: 58לארץ, לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על 

  min)  התקרה $ 85;  בפועלהוצאות השכירות  $ 68× (  ימים 13=  $ 754

   a1הו�אות שכי ת  כב שאינן מות ות בניכויI�e    = )754 $ - 884 $ (  

  a)הסכומים שהותרו בשל "הוצאות לינה" ובשל "הוצאות אחרות" 25%-בה הוגדלו ב המדינב( אח ותהו�אות 
) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), הסכום שיותר בשל הוצאות אחרות ג)(2(2 'ְלִפי תק  

  -25%-במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות האחרות ב
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 74×125%-לא יותר מ -אם נדרשו הוצאות בשל לינה   )1(
  דולר לכל יום שהייה בחוץ לארץ; 123×125%-תר מלא יו -אם לא נדרשו הוצאות בשל לינה   )2(

  min) לכל יום שהיה כשנדרשו הוצ' לינה תקרה $ 74×  %125 , ליום 'הוצ $ 71× (  ימי שהיה 13=  $ 923

  ., מות ת בניכוי במלואהבשל �הו�אות אח ות� N�I e ��� אהלפיכ�, ההו�

ק�� למשכו תה של דנה ל�ו�� חישוב מ� �ום שיש ִלז���  :I�N.50e        � =130 $  +229.50 $ (  

  .אתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

  .! שאלה מ�פר 

  

שכר הנוסף על ). ברוטו( ₪ 39,810 - 1/2014בחודש  ,25בת  רווקה שכרה המשולב של דנה,
  חודש. בכל נטו ₪ 138,5 של בסך רכיב שכר קבוע המעביד הל משלם, משולבה

התעלמו מדמי ביטוח - -,שכר ברוטו למ�,+* ( 20^1-)'ור% חישוב מ� ב דנהשל  המהו שכר
  +לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  44,948  .א  

   ₪  49,691  .ב

  ₪  47,595  .ג

   ₪  49,147  .ד

  פתרון    

  . ב121, 121 א,36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   �.יפים רלוונטיים

  )(ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנות מס הכנסה

  4�13 הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  ₪ 810,39   דנהשל  ה המשולבשכר

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.50  אשהנ.ז. 

  25.0  נסיעותנ.ז. 

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

). 14%מדרגת מס ( ₪ 1,050.20בחודש הוא  ₪ 9,010לפי טבלאות המס, המס ְּבִגין משכורת של 
  .רכיב השכר הקבועכלומר, ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .34%במדרגת מס שולי  דנה תנמצא 39,810בשכר 

  39,810+  5,138) /  1 - 34%= (  47,594.85<  34%"גבול" מדרגת המס  41,830

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 830,41 - 810,39( =  ₪ 020,2, נותר "ברוטו" בסך %43במדרגת מס 

  .₪ 686.80  - 34%, ומס בשיעור ₪ 1,333.20 -"נטו"  66%-מתפצלים ל ₪ 2,020

   5,138.00 - 1,333.20=  ₪ 3,804.80יתרה שנותרה לגילום:  

    .48% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  80.804,3) /  1 - %48= (    ₪ 92.316,7  גילום היתרה:   

  2,020.00+  7,316.92=    ₪ 9,336.92  כשהוא מגולם: ₪ 5,138הסכום   

   39,810+  9,336.92=  49,146.92> ב לפקודה 121המס הנוסף לפי ס'  "גבול" מדרגת 67,630

     R 6(,5(   :   )מעוגל( 2014/1- לצורך חישוב מס ב דנהשל  השכר

  .דתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

  .89שאלה מ7פר 

  

    :)עובד בשכר( מנהל החשבונות, צחישל  9/2014תלוש  ְרִכיֵבילהלן 

    ₪  13,780  ...................................................................................... משולב. שכר 1
  ₪  1,426  ............................................................................. שכר שעות נוספות. 2
  ₪  1,507  .............................. וממנההשתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה . 3
  ₪  1,378  ...............) .., בהם נעדר מעבודתו9/2014-שחלו ב ראש השנהימי  2בעד ( חגיםדמי . 4

לקרן השתלמות  ₪ 1,240סך של  צחיֲעבּור  ִהְפִריׁשהמעביד , 9/2014כבכל חודש, כך גם בעד שכר 
  ].כדין לאותה קופה והפריש את חלק צחילמען הסר ספק, [

ֵק: לשכר Bל הפרשת המעביד לקרן השתלמות>;ישל  ומהו השווי אשר ִייז Ef =V , >  

 ₪   0.00  .א  

 ₪   103.15  .ב

 ₪   61.60  .ג

   ₪   206.50  .ד

  פתרון    

  (ה).3ס'  -פקודת מס הכנסה   7?יפים רלוונטיים

  C7D@ הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

   -(ה) לפקודה 3לפי ס' 

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

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

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

 -עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 

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

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

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

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

  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

ה ודמי מילואים, כך גם דמי חגים מהווים תחליף לשכר עבודה. כמו דמי מחלה, דמי חופש
יצויין כי כל הרכיבים  ככאלה, הם מהווים חלק מהמשכורת הקובעת לעניין קרן השתלמות.

  שצויינו בפסקה זו נכללים גם כמרכיב לפנסיה.

"השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה אין לכלול  צחיהקובעת לקה"ל של  ו, במשכורתמאידך
ואין לכלול "שכר שעות נוספות".  ולכיסוי הוצאותי וא תשלום שניתן לו, שה"ממנהדה ולעבו

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

  :צחישל  לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ;  משולבשכר  13,780+  חגיםדמי  1,378= [ (  ₪ 15,158

  משכורת קובעת 15,158×  7.5%=  ₪ 1,136.85    :צחישל  מהמשכורת הקובעת 7.5%

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

51.F10 G  =85.136,1 - 240.00,1  

  .בתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

 המעסיק( לפקודה 10 ס' עבודה במשמרות לענין ִמְתַקֶּיֶמתבו  ,ַיְצָרִני ְּבִמְפָעליצור  תעובדא יה דנה  .18שאלה מKפר 

  הורכבה מהסכומים הבאים: ,2014 בשנת המס ,הכוללת ממשכורת ההכנסת). היחיד
  ₪  59,875  ....................................... עבודה במשמרת הראשונה. 1
  ₪  58,989  ........................................... השניהעבודה במשמרת  .2
  ₪  45,952  ...................................... השלישיתעבודה במשמרת  .2
  ₪  13,558  ........דמי נסיעות, דמי הבראה, דמי חגים ודמי חופשה. 4

  20PT  U בשנת דנה קבלתש משמרות MOין במK הזיכוי מהו Kכום
  ₪  11,280  .א  

  ₪  10,297  .ב

  ₪  7,478  .ג

   ₪  8,263  .ד

  פתרון  

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

  _YOK הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

רdת` gמ hiזיכוי ִמ  

  59,875 + 58,989 + 45,952 + 13,558=  ₪   178,374  : 2014-ממשכורת ב דנההכנסה כוללת של 

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

   ₪   49,854  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  58,989 + 45,952=  ₪  104,941  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  104,941 - 49,854=  ₪   55,087  מס:שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת 

  55,087×  15%=  ₪  8,263   :)סכום מעוגל( הטבת המס

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

  min)  263,8;  תקרה 2jk,8   l  ) =11,280  :הזיכוי המרביבדיקה מול 

  .דתשובה 
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 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

  .noשאלה מmפר 

  

. 28/2/2014-עד שפוטרה ב ,ובמשרה מלאה משכורת חודש""ב שנים, 4 אצל מעסיקה העבד דנה
  :ִּכְלַהָּלןהחודשים שקדמו לפיטוריה, היתה  12-כל אחד ממשכורתה החודשית, ב

   ₪  6,132  ... ................................................................................... משולבשכר .  1
  ₪  1,918  ........................................................................ ְמדּודֹות שעות נוספות.  2
  ₪  1,148  ....יה של דנה בשל החזקת רכב ..........................לכיסוי הוצאות םתשלו . 3

  . ₪ 61,320 - הממעסיק הקיבל דנהשהפרישה מענק סך 

יקודהorsירישה זה, לפי qm מענק mp של ב החייבמהו החלק  ככל שהדבר דרוש,  -tuv ל
wיחxִדלת פטור הקשיהשומה ובלפקיד  התפנ דנהש ַהyz ִניק ַהע} כwת{ ל| mַמ| |~ ִטית �� , u{ט{מ�

ל ד� |ywבהתאם. והפטור ה   

  ₪  13,020  .א  

  ₪  24,528  .ב

   ₪  29,120  .ג

   ₪  6,132  .ד

  פתרון    

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

  הנחיות מס הכנסה.

  ��mz הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  :, פטור ממסא)(א) לפקודה7(9לפי ס' 

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

  העבודה ובנסיבות הפרישה;

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

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

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

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

          של חודש, לפי משכורת אחרונה: משכורת 

  משולב שכר 6,132+  שעות נוספות מדודות 1,918=  ₪ 8,050

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

  min  [min)  תקרה 360,12;  8,050× (  שנות עבודה 4; מענק 61,320= [  ₪ 200,32

        �  � פטור זה הוא הפטור שבסמכותו של המעביד להעניק.
  

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

  .מתקרת הפטור הנקובה בסעיף
  

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

  min  [min) תקרה  360,12; 8,050×  %150 ( × שנות עבודה 4; מענק 61,320= [  ₪ 300,48

  

  הגדלת הפטור שבסמכות המנהל: לאחר, דנהשל מס של מענק פרישה ב החייבַהֵחֶלק 

020,n� �  =300,48 ק הפרישהמענ 61,320 - חלק פטור ממס  
  

  .אתשובה 
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 דנה. ָׁשִנים 17עד  6 הםל ַמְּלאּו 2014בשנת המס ש יםילד 8 ולהם צחיל אה, נשו41 תב, דנה  .20שאלה מ�פר 
 המשכורתעבודה.  חודשי 9 לאחר, 30/9/2014-ב היחיד המעסיקאצל  המעבודת הפוטר

. ₪ 13,600 -קבועה  היתה ,9/2014לחודש  המשכורת החודש ששולמה להחודשית, לרבות 
ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה הל חּוַּׁשב, 9/2014תשלום שכר  במועד ֶׁשּמּוָלא 161-בטופס ה

  .הכנסה במס חייב, ₪ 17,280סך  -), וחלקו א) לפקודה7(9לפי ס' (

  � דנה, כמה מ� הכ��ה יש לנכות ממענק הפרישה החייב של לפי התקנותחישוב מ� ב

  ₪  4,877  .א  

 ₪  924  .ב

  ₪  446  .ג

   ₪  2,032  .ד

  פתרון  

  .  ב121, 121, (ג)66, א36, 36, 34א), 7(9ס'  -פקודת מס הכנסה   ��יפים רלוונטיים

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

  ���� הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

לא נלקח בחשבון בחישוב המס. מאחר שאינו  לפקודהא) 7(9ָּפטּור ממס ְלִפי ס' הַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעַנק 
  רלוונטי, סכומו אף לא נכלל בנתוני השאלה.

  ניכוי מ� ממענק פרישה שאינו פטור�

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

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

  ניכוי מ� הכנ�ה מ�משכורת בלתי קבועה��

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

ההפרש בין המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה, לבין המס שיש 
  ..."כורת הבלתי קבועהעשר מהמש-לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, בתוספת החלק השנים

  החישוב�

      נקודות זיכוי:

  תושב ישראל 2 + נסיעות  0.25+  אשה  0.5 + ילדים 8= 10.75

  57.10×  218=  ₪ 502,343.  -סכום נקודות הזיכוי 

  .₪ 13,600 - 9/2014, לחודש דנהמשכורת החודש ששולמה ל

  17,280/  12=  ₪ 1,440  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 13,600+  1,440=  ₪ 15,040מהמשכורת הבלתי קבועה:        12-משכורת החודש + החלק ה

  מהמשכורת הבלתי קבועה� 12-המ� שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתו�פת החלק ה

  ₪ 14,000מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  2,098.10 +)  15,040 - 14,000( ×  31%=  ₪ 2,420.50

  max)  50.420,2 - 502,343.;  0= (  ₪  77    מס בניכוי זיכויים אישיים:     

  המ� שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה�

  ₪ 9,010מס מצטבר בגין משכורת מצטברת בסך  1,050.20 +)  13,600 - 9,010( ×  21%=  ₪ 2,014.10

  max)  01.014,2 - 502,343.;  0= (  ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים:       

  77 - 0=  ₪ 77  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  77×  12=  � ���  קבועה"):

  .בתשובה 
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  .21שאלה מ�פר 

  

    ₪  22,000  ............................................ משולבשכר   .1  של דנה: 1/2014להלן רכיבי שכר 
  ₪  8,000  ............................ ְּגלֹוָּבִלּיֹותשעות נוספות   .2
  ₪  6,420  ..שווי השימוש ברכב צמוד .......................  .3

. בשל שכר שלה משולבשכר ההמ ��15לפי הסכם העבודה של דנה, שכרה המבוטח מחושב לפי 
קופת גמל לקיצבה מרכיב התגמולים בל 6% המעבידמפריש עבורה ) 1.5 × משולבשכר (מבוטח זה 

  ].דנה משלמת גם היא את חלקה, כדין, לאותה קופת גמל[לביטוח אובדן כושר עבודה  1.5%-ו

ק�� למהו השווי שיש  לקופת ¡מל לק£¢ה ולביטוח ביד הפרשות המע ¢¡ין  �1�20בתלוש  דנהִלז�
  ¤)סכום מעוגל(אובדן כושר עבודה 

  ₪  225  .א  

  ₪  0  .ב

  ₪  825  .ג

   ₪  270  .ד

  פתרון  

  ) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מס הכנסה14(32סעיף   �¥יפים רלוונטיים

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

  §�¢¦ הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  שכר משולב 22,000 × 150% × 6%=  ₪ 1,980    ת המעביד למרכיב התגמולים (קיצבה):הפרש
  שכר משולב 22,000 × 150% × 1.5% = ₪ 495    ת המעביד לביטוח אובדן כושר עבודה: הפרש

ִפי הנחיות מ� הכנ�ה בעניין    © �20בשנת המ� א.כ.ע. חצשוב ההו£אה לרכצשת ביטוח ̈�

ִ¡ין ההפרשה ל  . 1 �ª המרכיב ת¡מולי מעביד בקו¬»¡ לחישוב הזקיפה¢£®© 
  שכר משולב 22,000+  ש"נ גלובליות 8,000=  ₪ 30,000ללא שווי שימוש ברכב:   הכנסת עבודה

  min )רכבב שימושהשווי  ללאהכנסת עבודה  00030, ; תקרה 36,356 ( × %7.5 = ₪ 250,2 ¯ ₪ 980,1

 max)  0;  1,980 - 2,250= ( ֵאין שווי קיצבה: 

ִ¡ין הפרש  . 2 �ª ת מעביד לביטוח אובדן כושר עבודה©חישוב הזקיפה  

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

6.60%  =30,000  /1,980  
  , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-ת המעביד לקיצבה נפחית מעור הפרשישאת 

%09.0  ) =0  ;%06.6 - %7.50  (max  
  ונבחר את הקטן ִמֵּבין השניים: 3.5%-נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%09.0  ) =%09.0 ;%3.50  (min  
  במשכורת העובד, ונקבל את התקרה הראשונה:הנמוך נכפיל את השיעור 

  %09.0×  00030,=   ₪ 270.00  ©1תקרה 
   תקרה שניה:  

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

  min)  00030,;  36,356× (  %3.5=  ₪ 001,050.  ©2תקרה 

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

270.00 ₪  =980,1 - %7.5  × )36,356  ;,00030  (min  

   max)  270.00;  0= (  ₪ 270.00  ©°תקרה 
  תקרת ההוצאה האפשרית לא.כ.ע. היא הקטנה ִמֵּבין שלוש התקרות שחישבנו:

  min)  270.00;  1,050.00;  270.00= (  ₪ 270.00  תקרת ההו£אה לא.כ.ע.©
  נפחית את תקרת ההוצאה לא.כ.ע. מההפרשה ְּבפֹוַעל, ונקבל שווי א.כ.ע. שיש ִלְזקֹוף:

  max)  00495. - תקרת ההוצאה 270.00;  0= (   ± 00225.                                           שווי א.כ.ע.©  

  .אתשובה 
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  . ההפרשות לקופות גמל, בתלוש חודש זה:₪ 17,640 - 1/2014בחודש  ,41-בת ה ,של דנה שכרה  .22שאלה מ²פר 

  ¶µהשכר המבוטח´ חלק עובד  ¶µהשכר המבוטח´ חלק מע³יק  שכר מבוטח    

¹º¸·בה  º»¼    6.50%     12.00%    ₪ 17,640  קופ½

  2.50%    5.00%    ₪ 15,712  קרן השתלמות 

  שלעילÇ התשלומי בשל, 01Å20ÆÀקבל דנה בתלוש תÄ¿ לפקודÂÃ ש²ÀÁ¿  לפימהו הזיכוי ממ² ¾

  ₪  401.31  .א  

  ₪  213.15  .ב

  ₪  350.63  .ג

   ₪  197.93  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   È²יפים רלוונטיים

  ÉÊ²Ã הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  א לפקודה.45דנה לזיכוי ממס לפי ס' , זכאית לקופת גמל לקיצבה הבשל תשלומי

  17,640×  6.5%=  ₪ 1,146.60                     -"הפרשת עובד" של דנה לקופת גמל לקיצבה 

   - 1/2014-המזכה של דנה ב ההכנסת

 min} מזכה שהיא הכנסת עבודהתקרת הכנסה  8,700; הכנסה בפועל 640,17= {  ₪ 700,8

 min) }  8,700×  %7 = 609.00; (  הפרשה בפועל 1,146.60= {  ₪ 609.00       -מגבלת עמית שכיר 

  15.2ÆË Ì  =%35  ×609.00  -א 45זיכוי לפי ס' 

  
  .בתשובה 
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לשלם את  יומתי עלØ× 'היום 2Ð1Ð2ÑÒÕ Ö-ב ÓÔי םשיל ושל עובדי 12Ð2ÑÒÏ את משכורתאם   .ÎÏשאלה מÍפר 
  ÛהנÙÚעות לענייןקנות תהלפי  זו,, בעד משכורת םעובדיההתשלומים לקופות הÙמל של 

 ).'ביום (  13/1/2014-לא יאוחר מ  .א  

 ).'דיום (  15/1/2014-לא יאוחר מ  .ב

 ).'היום (  9/1/2014-לא יאוחר מ  .ג

  ).'איום (  12/1/2014-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

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

  ÝÞÍß הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  

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

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

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

  " לעובד. )  חמישה עשר ימים מתום החודש שבעדו על המעביד לשלם את המשכורת2(
  

  .2/1/2014-ב צחי םשיל ושל עובדי 12/2013 את משכורת
  

  
  

הם המועד המוקדם מבין המועדים  שבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת החודשית לעובד
לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן,  צחישל  ו.  לפיכך, תשלומישלעיל 20הנקובים בתקנה 

  .Ø'ב יום20ÒÕÐÏÐÒ1 Ö-לא יאוחר מ, כלומר, 2014/2/1ימי עסקים מיום  7רק אם ישולמו בתוך 

  .אתשובה   
   

תאריà ויום 

בשבוע

ימי עáקים 

מיום תשלום 

המשכורת

אירוע

01/01/2014 יום ד

יום תשלום המשכורת02/01/2014 יום ה

03/01/2014 יום ו

04/01/2014 שבת

05/01/20141 יום א

06/01/20142 יום ב

07/01/20143 יום ג

08/01/20144 יום ד

09/01/20145 יום ה

10/01/2014 יום ו

11/01/2014 שבת

12/01/20146 יום א

ימי עáקים מיום תשלום המשכורת13/01/20147 יום ב â

14/01/20148 יום ג

15 ימים מתום חודש 15/01/2014912ãäåæç יום ד

16/01/201410 יום ה

17/01/2014 יום ו
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כהגדרתו בחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים , "עובד זר", טֹוירֹוִה   .éêשאלה מèפר 
לפי היתר להעסקת ( המסעדות האתניותמועסק ַּכִּדין בענף וַּכִּדין בישראל  ׁשֹוֶהה, אזרח יפן, הוגנים)

שעות  162בעד ( ושל 1/2014שכר שעות עבודה.  162בכל חודש הוא מועסק . )ים בענף זהזר יםעובד
  .₪ 18,178היה  )עבודה

ëִין שכרו זה של  ìí שישולם îקת עובד זרèהיטל העî כוםè הירוטומהוï  

   ₪  1,818  .א  

  ₪  0  .ב

  ₪  2,727  .ג

  ₪  3,636  .ד

  פתרון  

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

  (הגדרות). 1ס'  -פקודת מס הכנסה 

  ñòèó הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

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

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

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

  עובד זר המועסק כדין במתן טיפול סיעודי;  )3(  
  א לפקודת מס הכנסה;75עיתונאי חוץ וספורטאי חוץ, כהגדרתם בסעיף   )4(  
ב÷ר חודש עבודה, הכנöה בõöום השווה לפעמיים השכר הממוôע   )5(   øעùַ ,עובד זר שמשולמת לו

 - בחודש שעות 180-מ פחות ועöקהמ זר עובד, וúüבי מזהבמשק, או הכנöה בöכום úûבוה 
 ומוכפל 180-ב מחולק כשהוא בחודש עובד הוא שבו השעות למöפר השווה öýכום הכנöה
  ÿמזה úûבוה õöýום הכנöה או, במשק הממוþô השכר לפעמיים השווה öýכום

נלוות, , או עבירות 1977-א לחוק העונשין, התשל"ז203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעיף   )6(  
  יפו, והעובד, במשך שהותו במקלט האמור.-אביב-השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל

עובד זר בעל אשרה ורישיון ישיבה שניתנו לו מכוח הסכם חופשת עבודה בין מדינת ישראל ובין   )7(  
הסכם חופשת עבודה),  -מדינה אחרת המנוי בתוספת ונכללים בו תנאים כמפורט להלן (בחוק זה 

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

(ב) לחוק האמור, לכל מונח בפרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, ֶאָּלא ִאם 44לפי ס' 
  ֵּכן נאמר במפורש אחרת.

השכר הממוצע כפי שהוא מחושב לצורך גמלאות  -במשק" "השכר הממוצע לפקודת מס הכנסה,  1לפי ס' 
.   (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], כפי שמפרסם המוסד לביטוח לאומי2ודמי ביטוח לפי סעיף 

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

ודש כשהוא מחולק èAפר השעות שבו הוא עובד בח .שעות בחודש 180-מועèק פחות מ הירוטו
  - ומוכפל èòכום השווה לפעמיים השכר הממוHע במשק 180-ב

1_,I_0.20 ₪ = 2 × 9,089 מספר השעות שהירוטו עובד בחודש 162 / 180 × השכר הממוצע במשק  

, בעבור חודש עבודה, הכנèה èò$ום הëבוה מזה. כלומר, הוא נופל בëדר משולמת להצרוטו
 ]�ðèשב ëהחריêêYZ9Y5שלעיל Z -  

   ₪ k 1_,I_0.20 שעות עבודה בחודש 162הכנסתו של הירוטו בעד  \ �`18,1

  .הירוטוחייב בהיטל בëין לא המ�èðק  לפיכך,

  .בתשובה 
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  א זכאי לסכומים הבאים: ו, השכר היסוד שלו, נוסף על 19/8/2014-, בומעבודת צחישל  ובפרישת  .25שאלה מ�פר 

  ₪  8,268  בקרן הפנסיה שערך עבורו המעסיק........... פיטוריםה פיצוייערך פדיון מרכיב   .1
 ₪  4,134  ..).בגין תקופה שקדמה לעריכת קרן הפנסיההשלמת פיצויי פיטורים על ידי המעסיק (  .2

   ₪  2,756  .............................................................................................. דמי חופשה  .3
   ₪  1,378  ............................................................................................חופשה  ִּפְדיֹון  .4
  ₪  5,512  ..................................................................פיצוי בגין אי הודעה על פרישה   .5

למען הסר [ �Xמענק פרישהX] �)ישל  2�2-מהו �כום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופ� ה

  ].עתידלמטרת תשלום קצבה בלמענק פרישה,  ם, המיועדיםמעונין לייעד כספילא ספק, צחי 

   ₪  17,914  .א  

  ₪  19,292  .ב

  ₪  9,646  .ג

   ₪  12,402  .ד

  פתרון  

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

  ���# הפתרון

  

  א

  

  

  

  

אינם משתלמים לעובד בעקבות פרישתו מעבודה. לפיכך, אין לכלול אותם חופשה" "דמי 
 במסגרת "פדיון חופשהבמסגרת מענק הפרישה. כך גם אין לכלול, על פי הנחיות מס הכנסה, "

  האמור. מענקה

 :161מתוך טופס 

  

 "פרישה כ"מענק צחי של 161-ה בטופס אותם לכלול שניתןבמקרה שתואר בשאלה, הרכיבים 
השלמת פיצויי  " ",ערך פדיון מרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה שערך עבורו המעסיק" הם

  ".פיצוי בגין אי הודעה על פרישהו" "פיטורים על ידי המעסיק

N2�,2	 
 = 5,512  +4,134  +868,2  

  .אתשובה 
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  דיני עבודה
  
  
  
  

  ֶׁשְּלַהָּלן: מהסכומיםהּוְרַּכב  ,עובד מחלקת הגביה, צחי של השכרתלוש   .�0שאלה מ�פר 

  ₪  7,364  ................................................................................................  יסודשכר .  1
  ₪  1,019  ........................................................................................... שעות נוספות.  2
  ₪  487  ......................... ]בכל חודש באופן קבוע וללא כל תנאי מתמשולתוספת סיכון [.  3
  ₪  1,395  ..................................................................................... מחלקתיתתוספת .  4

 Gהרכצבים ַמה Q�ן שכר עבודתSV Lf Eח LV Gא LבGT Efן תקנות  ו BצLִענ L פיצויי פיטורים�
  ₪  7,851  .א  

  ₪  8,759  .ב

  ₪  10,265  .ג

  ₪  9,246  .ד

 פתרון    

 )(חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםתקנות פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  הסבר הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

  ;שכר יסוד)   1(  (א)  " 

  )   תוספת ותק;2(  

  )   תוספת יוקר המחיה;3(  

  )   תוספת משפחה.4(  

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

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

רכיב מהווה לפיכך, היא  .באופן קבוע וללא כל תנאי ,בכל חודש צחימשולמת ל תוספת הסיכון
  רים.לענין תקנות פיצויי פיטו בחשבון שכר העבודה ש להביאושי

  :לענין תקנות פיצויי פיטורים צחישל  העבודהסך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר 

 שכר יסוד 364,7+  תוספת סיכון 487 + מחלקתיתתוספת  1,395 = ₪ 246,9

 .דתשובה 
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"צחי אצל , העובדת דנה הסכם קיבוצי. ָחל, ו, המועסקים אצלועובדי 50ועל כל " צחי בע"מ"על   .��שאלה מ�פר 
  ארגון עובדים.  ְּבׁשּוםחברה  ֵאיֶנָּנּה, ְּפׁשּוָטה כפועלת בע"מ"

ארJוני לטובת -דמי טיפול מק�ועידנה שכר עבודתה של לנכות מרשאי  האם ��חי בע�מ�
 J"�"ון הJם ה, שיש לנכותם על פי ה�1957-כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז�האר��

למען הסר ספק, דמי הטיפול [&משכרו של עובד שאיננו חבר בשום ארJון עובדיםהאמור קיבו�" ה
. על פי התקנות ארגוני שמותר לנכותם-מקסימום דמי הטיפול המקצועיארגוני האמורים לא עולים על -המקצועי

 ].ארגוני-ועידמי טיפול מקצ , על פי ההסכם הקיבוצי,סוג עובדים אשר אין לנכות משכרםכמו כן, דנה לא נמנית על 
  �%חר^י את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים�

 ארגוני מעובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים.-. אין לנכות דמי טיפול מקצועילא  .א  

 טיפול האמורים ינוכו משכרה.ובכתב, שדמי ה ֵמרֹאׁשובלבד שדנה הסכימה, , כן  .ב

 .העובדים במפעלתשלומים רגילים ְלַוַעד מדובר ב, אלא אם כן לא  .ג

  האמורים.טיפול הדמי את צחי בע"מ" רשאי לנכות משכר עבודתה של דנה . "כן  .ד

  פתרון  

  ב)3(א)(25ס'  - הגנת השכרחוק   ��יפים רלוונטיים

  ��%� הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  .עובדיו, לרבות דנה 50צחי בע"מ" ועל כל ההסכם הקיבוצי חל על "

  . ארגוני-עובדים אשר אין לנכות משכרם דמי טיפול מקצועינמנית על סוג דנה לא 

  :לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה(א) לחוק הגנת השכר, 25לפי סעיף 

"  ...  

כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים,  ארגוני לטובת הארגון היציג-דמי טיפול מקצועיב) 3(  
, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאיננו 1957-תשי"ז

חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור; שר העבודה, לאחר 
התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, 

-אישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את מקסימום דמי הטיפול המקצועיוב
  " ארגוני שמותר לנכותם לפי פסקה זו;

  .��חי בע��� שאי לנכות משכ  עבודתה של דנה את דמי הטיפול האמו יםלפיכך, 

  .דתשובה 
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שעות  158ה עבד 7/2014על בסיס שעות עבודה. בחודש לה , ִמְׁשַּתֵּלם 33-ה ת, בדנהשל  שכרה .28שאלה מ�פר 
  ) הּוְרַּכב מהסכומים ֶׁשְּלַהָּלן:לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימום( השל 7/2014עבודה רגילות. תלוש 

  ₪  3,397  ........................................................................................        יסוד.  שכר 1
   ₪  65  ..................................................................................... ֶוֶתקתוספת .  2
  ₪  218  .........     עקב עבודתה] לדנהלמת תשמתוספת קבועה ה[ עובדת דלפק ְּגמּול.  3

� בתלוש  ��קמהו ה��ום שעל המע� , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום�האמורלהו�

  ₪  256  .א 

  ₪  191  .ב

  ₪  0  .ג

   ₪  38  .ד

 פתרון 

 .3, ס' 2ס'  -חוק שכר מינימום  � יפים רלוונטיים

  (�'! הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  לחוק שכר מינימום: 2ְלִפי ס' 

עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתו,  -שנים (להלן  18עובד שמלאו לו   " (א)
ו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר המינימום מעסיקזכאי לקבל מ

  , הכל לפי הענין.שכר המינימום לשעההיומי או 

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

נעדר עובד מעבודתו, יקטן שכר המינימום שהוא זכאי לו לפי סעיף קטן (א), בשיעור יחסי   (ג)  
לזמן היעדרו, ואולם אם הוא זכאי לקבל תשלום ְּבַעד זמן ההיעדרות לפי דין, חוזה 

ה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות המחייבות עבודה, הסכם קיבוצי, צו הרחב
  ההסדר), יהיה התשלום לפי הוראות ההסדר. " -קופת גמל (בסעיף זה 

  לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס' 

לעובדו, ְּבַעד יום  מעסיקיהיה שכר העבודה שמשלם  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 ��וד  )1(

  תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;  )2(

  ,תו�פת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו  )3(

, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה תו�פת ותק, תוספת משפחה לא יובאו בחשבוןואולם 
מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות מדודה, 

  . מעסיקלרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם ה

), או לפי 2(-) ו1של עובד משתלם לפי הרכיבים המנויים בסעיף קטן (ב)( שכרהלא היה   (ד)  
  בודה הרגיל ללא תוספות."חלק מהם, יחושב השכר ְלִעְנַין סעיף קטן (א) לפי שכר הע

  

שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לשעה ְּבַעד השעות שעבד  מעסיקהלקבל מ תזכאי דנה
  כלהלן:  7/2014בחודש 

  שכר מינימום לשעה 23.12×  7/2014-ב השעות עבודה רגילות שעבד 158=  ₪ 3,652.96
  

  -לחוק שכר מינימום  2שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף  דנהשל  שכרה

  שכר יסוד 3,397+  (תוספת קבועה המשתלמת לדנה עקב עבודתה) עובדת דלפקגמול  218=  ₪ 3,615
  

  , על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום: 7/2014בתלוש  דנהלהוסיף ל מעסיקהסכום שעל ה

 שכר המינימום 96652,3. - לחוק 2 'שהובא בחשבון ְלִעְנַין סהשכר  00615,3.=  , 3*1..- מעוגל , +*

  .דתשובה 
   



29  

 

 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

לכל  ₪ 324 - ימי עבודהעל בסיס של  הלמשתלם  ה. שכרהעבודה מלאה אצל מעסיק תעובד דנה  .56שאלה מ4פר 
לדמי מחלה ִנְקַּבַעת  ה'). זכותה-ימים (א' 5הוא בן  הבמקום עבודת . שבוע עבודתהיום עבודה

  .ימים 30 - )"תקופת הזכאות המקסימלית"( התקופת המחלה ַהְּצבּוָרה של. לפי חוק דמי מחלה

 דנה). , כנדרשנמסרה הודעה למעסיק( עקב מחלה המעבודת הנעדר דנה ]'בם יו[ 3/2/2014-ב ָהֵחל
. לפי לכל ימי היעדרותה אישור מחלה ַּכִּדין למעסיק הומסר ]'איום [ 23/2/2014-לעבודה ב החזר

  .22/2/2014ועד (כולל) תאריך  3/2/2014על מנוחה מתאריך המליץ הרופא  ,האישור

  >;:2820בתלוש  דנהללשלם  המע4יק74 דמי המחלה שעל , חוק דמי מחלה לפי, מהו

  ₪  3,564  .א  

  ₪  4,860  .ב

 ₪  5,832  .ג

  ₪  3,888  .ד

  פתרון  

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

  @4?< הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  ".בשכרא "עובד ילפיכך, ה .ימי עבודהעל בסיס של  הלמשתלם  דנהשל  הגמול עבודת

   -(א) לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

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

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

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

    תקופת המחלה:

  ]שבת[יום  22/2/2014[יום ב'] ְוַעד (ּכֹוֵלל)  3/2/2014-מ ימים 20 - ימי מנוחה שבועית 6ימים =  14

  ] 14>  30[        .ימים 30עומדת על  דנה תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שללפי נתוני השאלה, 

לקבל בעד כל יום עבודה בתקופת  תה זכאיתהי דנהשכר העבודה ש   ליום עבודה. ₪ 324  דמי מחלה לפי החוק:
  .תהבעבוד כהלדמי מחלה אילו המשי הזכאות

  
  .דתשובה 

   

aהחישובCדמי מחלה לתשלום שיעור דמי מחלה יום בשבוע תארצ 

  איןיום ב3/2/2014

162 50%₪יום ג4/2/2014

162 50%₪יום ד5/2/2014

324 100%₪יום ה6/2/2014

יום ו7/2/2014

שבת8/2/2014

324 100%₪יום א9/2/2014

324 100%₪יום ב10/2/2014

324 100%₪יום ג11/2/2014

324 100%₪יום ד12/2/2014

324 100%₪יום ה13/2/2014

11 x 324 = 3,56414/2/2014יום ו

שבת15/2/2014

324 100%₪יום א16/2/2014

324 100%₪יום ב17/2/2014

324 100%₪יום ג18/2/2014

324 100%₪יום ד19/2/2014

324 100%₪יום ה20/2/2014

יום ו21/2/2014

שבת22/2/2014

DFKM O,888כ

2 x 162 =   324
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 - 1/2014בתלוש עבודתו  שכר .על פי ִהְתַחְּיבּות ִּבְכָתב ₪ 4,570 וחייב למעסיק, 28רווק בן , צחי  .RUשאלה מPפר 
על ש"ח ( 3,650בסך  ִמְקָּדָמהשכר, צחי קיבל ממעסיקו השבוע לפני המועד לתשלום  .₪ 9,880

 ).1/2014חשבון שכר 

ַרWִי שניתן  bcכום ַהPנת השכר, הdת מהו, לפי חוק הegַנ bhחי ב שכרמi 1-עבודתו שלj20lm ,
  ndo יחד )₪ 056,3בסך (לכיPוי המקדמה ו )₪ 570,4בסך (לכיPוי החוב 

  ₪  6,120  .א  

  ₪  2,470  .ב

 ₪  4,793  .ג

  ₪  2,055  .ד
  

  פתרון  

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

  qrPs הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  -לחוק הגנת השכר  25ְלִפי סעיף 

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

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

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

  "  ).6היתרה הוראות פסקה (

על שכר העבודה לשלושה המקדמה שקיבל צחי, שבוע לפני המועד לתשלום השכר, לא עולה 
  ) חלות עליה.7(א)(25יתרה שהוראות פסקה  ַקֶייֶמתחדשים, לפיכך, לא 

  , במלואה.R,t50 uלפיכך, ניתן לנכות משכר עבודתו את המקדמה, בסך 

) שלעיל, ניתן לנכות משכר עבודתו של צחי חוב על פי התחיבות בכתב למעסיק, 6)(5(25לפי ס' 
  ).רבע שכר העבודה( mvU u,2-מחוב כאמור יותר ינוכה על חשבון בתנאי שלא 

  שכר העבודה 9,880 × 25% = סכום מרבי שניתן לנכות משכרו של צחי על חשבון חוב כאמור ₪ 2,470

  החוב ₪ 4,570<  ניכוי מרבי על חשבון החוב ₪ 2,470

  

) ולכיסוי ₪ 4,570בסך , לכיסוי החוב (1/2014-עבודתו של צחי ב שכרמְלַנּכֹות הסכום ַהְּמַרִּבי שניתן 
  ) גם יחד:₪ 3,650בסך המקדמה (

  חובהעל חשבון ניכוי  ₪ 2,470+  ניכוי המקדמה ₪ t u =  3,650,120>        שכר העבודה 9,880

  .אתשובה 
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במקום  ו,שלשבוע העבודה אצל מעסיקו.  1/1/2013-, עובד בשכר (שעתי), התחיל לעבוד בצחי  .xyשאלה מwפר 
  ]. לא עובד בחגי ישראלצחי   '). [ה-(ימים א' ימים 5 , הוא בןועבודת

  - צחי, מתוך דו"ח הנוכחות של 4/2014-בלהלן רשימת אירועים 

  צחי עבד. ערב פסח  יום ב  14/4/14

  צחי לא עבד. )1פסח פסח ( יום ג  15/4/14

מסר אישור מילואים ֶנֱעָדר עקב שירות מילואים ( צחי  חול המועד פסח  יום ד  16/4/14
  חול המועד פסח  יום ה  17/4/14 )17/4/2014-ו 16/4/2014לימים 

  צחי לא עבד.  חול המועד פסח  יום ו  18/4/14

  צחי לא עבד.    שבת  19/4/14

קיבל  לא, אך אישור מחלהמסר . נעדר עקב מחלה צחי  ערב שביעי של פסח  יום א  20/4/14
 .דמי מחלה, מאחר שהיה זה היום הראשון למחלתושכר 

  צחי לא עבד.  )2פסח שביעי של פסח (  יום ב  21/4/14

  ִּמימּוָנההַ   יום ג  22/4/14
(ב) לחוק חופשה שנתית 6לפי ס'  וניצל את זכותצחי 

  )6/3/2014-ב למעסיקעל כך  ודיעה( ולקח חופשה ביום זה

  צחי עבד.    יום א  27/4/14

  צחי עבד.  יום הזיכרון לשואה ולגבורה  יום ב  28/4/14

  צחי נעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק.    יום ג  29/4/14

ַמֵעט הימים שלעיל,  z{רלא  |}יאם, לw�20~-ימי עבודה ב החy~ ַעד כמה ימי ח� z� , על היה
  �הנו�ע לעניין, לפי |ו ההרחבה ~~�20yבתלוש  דמי }�ים ולשלם ל המעwיק

 ימי חג. 2  .א  

 ימי חג. 0  .ב

 ימי חג. 1  .ג

  ימי חג. 3  .ד

  פתרון  

  .הסכם מסגרת -צו הרחבה   �wיפים רלוונטיים

�� הפתרוןw�  

  

  א

  

  

  

  

שאיננו עובד במשכורת , הדן בדמי חגים של עובד הסכם מסגרת -לצו הרחבה  (א)7ְלִפי סעיף 
  :(חודשי)

חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפני  3עובד לאחר   "
 2ימי חג ( 9החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעסיק, יהיה הזכאי לתשלום מלא בעבור 

  ימי פסח, חג שבועות ויום העצמאות).  2ימי סוכות,  2ימי ראש השנה, יום הכיפורים, 

  " מי חג החלים בשבת. עובד לא יהיה זכאי לי  

  א זכאי לדמי חגים.ושים. לפיכך, הודח 3-יותר מ ועובד במקום עבודת ,עובד בשכר (שעתי) צחי,

  פסח ושביעי של פסח.  -ימי חג  2חלו  4/2014-ב

, אלא (יום לפני החג ויום אחרי החג) צחי לא נעדר סמוך לכל אחד מימי החג האמורים
  .4/2014אלו בתלוש  ימי ח� 2"בהסכמת המעסיק". לפיכך, הוא זכאי לתשלום מלא בעבור 

  .אתשובה 
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. שכרה הרגיל על בסיס של חודש להִמְׁשַּתֵּלם  השכראצל מעסיקה.  2/9/13-דנה התחילה לעבוד ב  .��שאלה מ�פר 
הנוגע לפיטוריה (לפי החוק נתן לה המעסיק הודעה מוקדמת  9/4/14-). בבחודש( ₪ 9,240 -

  .ָהֲאמּוָרהבפועל בכל תקופת ההודעה  ) והודיע לה כי הוא מוותר על נוכחותה ועל עבודתהלעניין

ה �� יה� ִויֵ�ר על עבודתלשלם לדנה בעד תקופת ההודעה המוקדמת  ��קהמע על �� ���ַ ��   �ה��

  ₪  3,388  .א  

 ₪  2,618  .ב

 ₪  9,240  .ג

  ₪  2,156  .ד

  פתרון  

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

  .13, 12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

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

  ���� הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  :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" 

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

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

  .א �עובד במשכורת�ידנה ה, ְלִפיָכbחודש. ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של של דנה  השכר

  חודשי עבודה. 7 מהאחר היום בו השלימספר ימים  הדנה פוטר

   - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 3ְלִפי ס' 

  עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

  של יום אחד בשל כל חודש עבודה; -עבודתו הראשונים במהלך ששת חודשי   )1(

ימים,  �של  -מהל� התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה ב  )2(
  בתו¡פת של יומיים וח � בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה�

  "  של חודש ימים. -לאחר שנת עבודתו הראשונה   )3(  

לתת לדנה הודעה מוקדמת  מעסיקמוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על הלפיכך, ְלִפי חוק הודעה 
  ). 6+  1×  2.5( =    ימים 58.של   הלפיטורי

רשאי להודיע לעובד, בהודעה  מעסיק" - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (א)6ְלִפי ס' 
מוקדמת לפיטורים, כי הוא מוותר על נוכחות העובד ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה, כולה 

פי וי ב¡כום השווה לשכרו הר¢יל של העובד בעד התקופה ש£¢ביה או מקצתה, ובלבד שישלם לעובדו 
  ."ויתר על עבודתו

  .₪ 9,240 - ן חישוב פיצויי פיטוריםהמובא בחשבון לענידנה, של  "שכר רגיל"

בעד תקופת ההודעה המוקדמת שלגביה ויתר על  ¦ 2,¥¤�פיצוי בסך של לשלם לדנה  מעסיקעל הלפיכך, 
  240,9×  58./  30=  ¦ �18,2            .העבודת

  .בתשובה 
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ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות  ול יםשולממְּדֵמי ְנִסיעֹות . 80%היקף משרה של עובד ב צחי  .¨¨שאלה מ§פר 
  .בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה המעביד

על  ְמאּוְרֶּגֶנת ְּבַהָּסָעה א נוסעובחזרה מהעבודה ה .ציבורי באוטובו§ לעבודהא נוסע והבכל יום 
 ו של צחיממקום מגורי) נסיעה בודדת(נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי מחיר  סיק.חשבון המע

  .ימים 16בפועל  צחי עבד, 5/2014-. בלכל כיוון ₪ 15.30 - למקום עבודתו

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

  ₪  211.20  .א  

 ₪  244.80  .ב

 ₪  195.84  .ג

  ₪  168.96  .ד

  פתרון  

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

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  נסיעתו לעבודה.להשתתפות מעביד בהוצאות  ולא נוגעת לזכותשל צחי  משרההחלקיות 

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 

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

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

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

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

, לכל כיוון ₪ 15.30 - למקום עבודתו ו של צחינסיעה מוזל באוטובוס ציבורי ממקום מגורימחיר 
  .ולתחבורה כדי להגיע למקום עבודת נזקק צחיימי עבודה בפועל בהם  16עבור  ₪ 244.80שהם 

  : 20145/ְּבִגין חודש  צחישעל המעביד לשלם ל המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 08.244; 16 × 26.40/  2תקרה =   02.211= (  ₪ 02.211

  .אתשובה 
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 ועל היעל. 1/10/1998-הפרטי ב הלעבוד אצל מעסיק ההתחיל ,מלאהבמשרה  תעובד, דנה .»ªשאלה מ©פר 
המעסיק משלם דמי הבראה ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה.  המעסיק

  ). ביוני 30-המסתיימת בתקופה בעד ה( יוני כרשפעם בשנה, בתלוש 

יַע ל® ¬ªמחיר יום הבראה הוא אם  ִ̄  דנה, לפי ²ו ההרחבה הנ±ל, מהו ©כום דמי ההבראה ַהַ°
 ¶»20µ´³ בתלוש

  ₪  3,213.00    .א 

   ₪  3,024.00  .ב

  ₪  3,402.00  .ג

  ₪  3,307.50  .ד

 פתרון 

 ההסכם הקיבוצי הכללי בדבר תשלום דמי הבראה וצו ההרחבה. ©·יפים רלוונטיים

  º©¹¸ הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  .30/6/2014ועד  1/7/2013-דמי הבראה בעד התקופה שמ הקיבל דנה 6/2014בתלוש 
  

מהווים חלק , מתוך התקופה האמורה), 30/9/2013ועד  1/7/2013-(מהראשונים חודשים ה 3
  ).30/9/2013-ב ומסתיימת 1/10/2012-(שהתחילה ב דנהשל  15-משנת העבודה ה

  ימי הבראה. 8יש לשלם לעובד  15-ְּבֶׁשל שנת העבודה ה
  

מהווים חלק , מתוך התקופה האמורה), 30/6/2014ועד  1/10/2013-(מהחודשים האחרונים  9
  ).30/9/2014-ומסתיימת ב 1/10/2013-(שהתחילה ב דנהשל  16-משנת העבודה ה

  ימי הבראה. 9יש לשלם לעובד  16-העבודה הְּבֶׁשל שנת 

  
   החישוב:

ª0¬.50,ª ® =  )12  /9  תעריף 378× )  ימי הבראה 8× חודשים  3/  12+  ימי הבראה 9× חודשים  
 

  .דתשובה 
    



35  

 

 )2014(שנת המס  8.2015פתרון מועד 

 

 בכל חודש,, קבלמ הוא 1/3/2014-בהחל  .28/2/2014-ב פרש מעבודתו ,9/1/1947, יליד צחי  .½¼שאלה מ«פר 
  שערך עבורו מעסיקו לשעבר.מקיפה ) מקרן פנסיה בחודש ₪ 4,600בסך  קיצבהקנה (יפנסית ז

לביטוח עובדיו, פועל מעסיק זה על  ַהָּקׁשּור בכל .התחיל לעבוד אצל מעסיק חדש 1/11/2014-ב
  .חֹוָבה(נוסח משולב) לפנסיה  הרחבה צוהֹוָראֹות פי 

  ִמÀֵין המשפטים הבאים¿בחר¾י את המשפט הנכון ביותר 

. ההפרשות תוָהֵחל מהיום הראשון ַלֲעבֹודָ  לביטוח הפנסיוני לביצוע ההפרשות זכאיצחי   .א  
 .1/11/2014-לת חודשי עבודה, ֶרְטרֹוַאְקִטיִבי 3יבוצעו לאחר 

 .חודשים מתחילת העבודה 6 םֹוִמָּיד ְּבתולביצוע ההפרשות  ביטוח הפנסיוניל זכאיצחי   .ב

הצו האמור לא חל על צחי. לפיכך, הוא לא זכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע הפרשות אצל   .ג
 המעסיק החדש. 

. ההפרשות תוָהֵחל מהיום הראשון ַלֲעבֹודָ  לביטוח הפנסיוני לביצוע ההפרשות זכאיצחי   .ד
  .1/11/2014-לת ֶרְטרֹוַאְקִטיִבי ,2014 ַהַּמס ְׁשַנת םֹויבוצעו ְּבת

  פתרון  

  .4ס'  -חוק גיל פרישה   רלוונטיים«Áיפים 

  חֹוָבהַצו ַהְרָחָבה (נוסח משולב) לפנסיה 

  ÂÃ»Ä הפתרון

  

Å  

  

  

  

  

שפרש מי ÇÄו לא יחול על Æ, לצו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה (א)4סעיף ב 6פיסקה ְלִפי 
למעט קצבאות וגמלאות  -מעבודתו בגיל פרישת חובה ומקבל קיצבה. 'קיצבה' בסעיף זה 

  מהמוסד לביטוח לאומי".

  לחוק גיל פרישה. 4שנים, גיל פרישת חובה לפי ס'  67או לו מל 9/1/2014-. ב9/1/1947צחי יליד 

  ש בגיל פרישת חובה., הוא נחשב כמי שפר28/2/2014-מאחר שפרש מעבודתו ב

) מקרן פנסיה מקיפה שערך עבורו מעסיקו בחודש ₪ 4,600קיצבה בסך צחי מקבל פנסית זיקנה (
  לשעבר.

והוא  צחי הצו האמור לא חל עלקיצבה,  פרש מעבודתו בגיל פרישת חובה והוא מקבלש מאחר
  .לא זכאי לביטוח פנסיוני ולביצוע הפרשות אצל המעסיק החדש

  .גתשובה 
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  .ÉÊשאלה מÈפר 

  

, ה. שבוע עבודתלכל שעה רגילה ₪ 34.80 -על בסיס שעות עבודה  המשתלם ל דנהשל  השכר
, כל יוםשעות עבודה. ב 8 - הו'). תחום יום עבודה רגיל של-ימים (א' 6, הוא בן הבמקום עבודת

בעת ההפסקה . רצופהשעה משך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת מחצית יום העבודה,ב
  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. תא עובדילצאת מהמקום שבו ה תרשאי דנה

  :7/2/2014-והסתיים ב 2/2/2014-בשבוע שהחל ב, דנהלהלן רישום מתוך שעון הנוכחות של 

 ËÌ ËÍ ËÎ ËÏ ËÐ ËÑ יום
2/2/2014  3/2/2014  4/2/2014  5/2/2014  6/2/2014  7/2/2014  

 6:00 6:30 4:30 3:30 5:00 4:00 כניÈה

 ÒÓÒ 14:30 11:00 15:30 17:30 17:30  16:00אה

  בשבוע זה, לפי חוק שעות עבודה ומנוחהÔ הבעד שעות עבודת דנהמהו השכר שיש לשלם ל

  ₪  2,122.80-מ לא פחות  .א  

  ₪  2,101.05-מ לא פחות  .ב

  ₪  2,131.50-מ לא פחות  .ג

  ₪  2,118.45-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

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

  Ö×ÈØ הפתרון

  

Ù  

  

  

  

  

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

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

 מחשיב את זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה.

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

  שעות. 43

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

  

  :החישוב

 

  .Ùתשובה 

ניכוי ÛÜיאהכניÚה

ÝÞÚהפ

תחילת 

יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

ßàáה 

âביום

 0.50          2.00          2.50     7.00      (1)  7.00    9.50     1.00-   10.50  4:0014:30א

   -                -                -        12.00      5.00    5.00     1.00-   6.00    05:0011:00ב

 2.00          2.00          4.00     19.00    (1)  7.00    11.00   1.00-   12.00  03:3015:30ג

 2.00          2.00          4.00     27.00      8.00    12.00   1.00-   13.00  04:3017:30ד

   -              2.00          2.00     35.00      8.00    10.00   1.00-   11.00  06:3017:30ה

   -              2.00          2.00     42.00    (1)  7.00    9.00     1.00-   10.00  06:0016:00ו

  62.50   -6.00   56.50   14.50        10.00          4.50 

äהãכ 52.20   ₪  43.50   ₪ 

 ₪ 435.00  ₪ 234.90 å æçèé1.50 
 (1) 

 1,461.60 תשלום

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.

שעות 

נוÚפות 

êëìí

 ãîä      42.00כ שעות

 34.80  ₪ תערצï לשעה

ðÝÚכ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

ñòילות

Ûóטבר 

שעות 

ñòילות 

בשבוע

שעות 

נוÚפות

שעות 

נוÚפות 

1ôëí

ðÝÚכ יום

שעות 

מכניÚה

 עד 

ÛÜיאה
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  ), מתוך שעון הנוכחות:4/3/2014עבודה של דנה, ביום ג' (להלן רישום שעות   .÷öשאלה מõפר 

 ùú2יאה  2כניøה  ùú1יאה  1כניøה  

4/3/2014 06:17 12:05 12:53 14:14  

  דנה יצאה להפסקה. זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה. 12:53-ל 12:05בין השעות 

רביום זüý שימו לבû יש לחשב  הכמה שעות עבודה דנה עבד þב þÿ ִניSר Lp þE  .ולא שעות ודקות
ַבqֵאשעה ושלושים דקות יש  -כלומר, לדוJמא  L� שעות. 1.50-כ  

 שעות.   7.15  .א  

 שעות.   7.49  .ב

 שעות.  7.09  .ג

  שעות.  6.69  .ד

  פתרון  

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

  �õý# הפתרון

  

  א

  

  

  

  

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

  . זמן ההפסקה לא נחשב כחלק משעות העבודה.)דקות 48( להפסקה ה, דנה יצא12:53-ל 12:05בין השעות 

  - 1חלופת חישוב 

  12:05 - 06:17=   5:48   -(בשעות ודקות)   1ליציאה  1הזמן שחלף מכניסה 

  14:14 - 53:12=   21:1   -(בשעות ודקות)   2ליציאה  2הזמן שחלף מכניסה 

  5:48+  1:21=   7:09  -(בשעות ודקות)   סה"כ  

  שעות 7+  דקות 9/  דקות בשעה 60=   ÷.15  -(שבר עשרוני)      סה"כ שעות  

  - 2חלופת חישוב 

  12+  5/60 - 6 - 17/60=   5.80   -(בשבר עשרוני)   1ליציאה  1הזמן שחלף מכניסה 

  14+  6014/ - 12 - 53/60=   35.1   -(בשבר עשרוני)   2ליציאה  2הזמן שחלף מכניסה 

  5.80+  35.1=   ÷.15  -(שבר עשרוני)      סה"כ שעות  

  .אתשובה 
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שבוע עבודתו משתלם לו על בסיס של שעות עבודה.  ְּגמּול. ואצל מעסיק שנים 4עובד זה  צחי  .�Iשאלה מAפר 
מהימים א' עד שעות עבודה רגילות בכל יום  9, ')ה-ימים (א' 5הוא בן  ובמקום עבודת ועבודת

ו של מעסיק .₪ 32א מקבל ובעד כל שעת עבודה רגילה ה שעות עבודה רגילות ביום ה'. 7-וד' 
 ֵזֶההסכום דמי חגים ב, )הסכם מסגרת -על פי צו הרחבה ( ְלַזָּכאּוָתם ְּבָכפּוף, ושלם לעובדימ צחי

  .)גם אם נפל החג ביום ה'( עבודה שעות Nבעד יום עבודה רגיל בן  יםקבלמלסכום אותו הם 

, ְּבִחיָרתֹו ִמּתֹוb ֶׁשּלֹאלעבוד.  צחיהמעסיק מ ָּדַרׁש, יום העצמאות, בו חל 6/5/2014-, השלישיביום 
שעה בָהֵחל ( ביום חג זה עבודהשעות  12של המעסיק ועבד  ִלְדִריָׁשתֹו צחי ציית, ּכֹוַרח מתוך ֶאָּלא
  .)בבוקר 6:00

כל התשלום הכAפי שעל המעביד לשלם מהו QA , ָסמּוך ליום החגלא נעדר מהעבודה  צחיאם 
  ] לעבוד נדרש, בו )6/5/2014(בעד יום זה  ול

  ₪  864-לא פחות מ  .א  

  ₪  896-לא פחות מ  .ב

 ₪  912-לא פחות מ  .ג

  ₪  704-לא פחות מ  .ד

  פתרון  

  הסכם מסגרת. -צו הרחבה    .18, ס' 17, ס' 16, ס' 7ס'  -שעות עבודה ומנוחה חוק   A/יפים רלוונטיים
  .1ס'  - העצמאותחוק יום 

  ���A הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  

aול עבודה*�  
  בשעות המנוחה השבועית.כדין עבודה  ביום העצמאותעבודה דין 

  .₪ 32 - ְגמּול עבודה במנוחה השבועיתשעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש", ָׂשָכר ָרִגיל"
הן שעות  כןשעות מתו �לפיכך,  ום שלישי זה, בו חל יום העצמאות.בי עבודהשעות  12צחי עבד 

  .העבודה. לפיכ�, הן שעות נו
פות יוםחר�ו מתחום  השעות הנותרות 	��ילות. 
ַעד שתי השעות  עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד הועסק " -לחוק שעות עבודה ומנוחה  (א)16לפי ס'  �

ובעד כל שעה נו�פת שאחריהן , מהשכר הר�"ל r1-הנ��פות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ
  ..".מהשכר הר�יל s1-לא פחות מ

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 
  - ןעובד בשעות המנוחה השבועית או בחלק מה הועסק   (א)  "  

ַעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ  ) 1( �  ..."משכרו הר�"ל s1-ישלם לו המעביד 
  

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

סכום 
שכר רגיל   לתשלום

  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

  ₪ 432  9  ₪ 48  150%  50%    ₪ 32  שעות רגילות 
  ₪ 112  2  ₪ 56  175%  50%  25%  ₪ 32  2-ו 1ש"נ 
  ₪   64  1  ₪ 64  200%  50%  50%  ₪ 32  ךואיל 3ש"נ 

  \ ��_  12  סה"כ גמול עבודה
  

aדמי ח�י�  

  . העצמאותיום עבד ב צחי, , ֶאָּלא מתוך ּכֹוַרחובחירתֶׁשּלֹא מתוך 
חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג  3עובד לאחר " -(א) בצו ההרחבה 6לפי סעיף 

ימי ראש  2( ימי חג 9יהיה זכאי לתשלום מלא בעבור , (יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד
  ".)יום העHמאותושבועות  ימי פסח, חג 2ימי סוכות,  2השנה, יום הכיפורים, 

סמוך  וא לא נעדר מעבודתוחודשי עבודה. כמו כן, ה 3-מעסיק לא פחות מהאצל בשכר (שעתי), עובד עובד , צחי
  .יום העצמאותא זכאי לתשלום של "דמי חגים" בעבור וליום החג. לפיכך, ה

לסכום אותו הם זכאים לקבל  ֵזֶההשלם לעובדיו, כשהם זכאים לדמי חגים, דמי חגים בסכום מ צחישל  ומעסיק
  שעות. 9בעד יום עבודה רגיל בן 

  ביום זה. ו, נוסף על השכר שקיבל בעד עבודת₪ 288זכאי לדמי חגים בסך של  צחילפיכך, 
) 288  =9  ×32 (  

  

  ), בו נדרש לעבוד.2014/5/6בעד יום זה ( � �8N-��ול כAפי שלא יפחת מל צחיבסך הכל זכאי 
  )גמול עבודה  608+  חגיםדמי  288=  ₪ 896 (

  .בתשובה 
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עבד  2013. בשנת )יום א'( 6/4/2014-ב שפוטר דעו 26/8/2013-מ ואצל מעסיקעבד ברציפות  צחי .��שאלה מ�פר 
 3/2014-ימי חופשה. ב 4-ל הּוָצא 12/2013-ימים בפועל. ב 66עבד  2014ימים בפועל ובשנת  77

 והיימי חופשה אלה  5אחד.  ופשהיום ח(ב) לחוק חופשה שנתית ולקח 6לפי ס'  וניצל את זכות
  .שפוטרשקיבל עד  היחידים

מאם  �Oִמי ַה�Tשכר העבודה ַהG ע של B�, מהו �כום פדיון החופשה שעל המ$�!ק   �15 הוא �)י
bשימו לב לפי חוק חופשה שנתיתלשלם לו,    cבשתי השניםיש להתחשב  -&

 ₪  558  .א 

 ₪  930  .ב

 ₪  372  .ג

  ₪  744  .ד

  פתרון 

  .13, ס' 10(ב), ס' 6, ס' 3, ס' 1ס'  -חוק חופשה שנתית  �$יפים רלוונטיים

  (�'% הפתרון

  

+  

  

  

  

  

XXלפי חוק חופשה שנתית שנת עבודה ,- Xשל שנים עשר חודש, שתחילתו אחד בינואר של  ירק זמן
  .Xכל שנה

  - 0123ת בעד שנ .-י אור, החופשה השנתית לה זכאי

היא שנת  2013, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 26/8/2013-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב
  אצל מעסיקו. צחיעבודתו הראשונה של 

  יום.  14אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה הראשונה הוא  -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 

 77, עבד באותו חלק שנה ַעלֹוְּבפומעסיקו היה קיים בחלק משנת העבודה.  צחיהקשר המשפטי ֵּבין 
  ימים.

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

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

  ) 77/  240 (     .0.32083הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

אורך . לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 4.49מניבה את התוצאה  0.32083-ימים ב 14הכפלת 
  .ימים R -, לפי החוק האמור 2013בעד שנת  צחיהחופשה השנתית לה זכאי 

  - 012Rת בעד שנ .-י אור, החופשה השנתית לה זכאי

היא שנת  2014, לעניין חוק חופשה שנתית, שנת 26/8/2013-כמי שהתחיל לעבוד אצל מעסיקו ב
  אצל מעסיקו. צחיעבודתו השניה של 

  יום. 14אורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה השניה הוא  -) לחוק חופשה שנתית 5(א)(3לפי ס' 

 66, עבד באותו חלק שנה ַעלֹוְּבפומעסיקו היה קיים בחלק משנת העבודה.  צחיהקשר המשפטי ֵּבין 
  ימים.

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

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

  ) 66/  240 (     .0.275הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

אורך . לפיכך, חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 3.85מניבה את התוצאה  0.275-ימים ב 14הכפלת 
  .ימים 3 - 2014בעד שנת  צחיזכאי  והחופשה השנתית ל

  ) 2013בעד שנת  4+  2014בעד שנת  3(           ימי חופשה. `-ל .-יי , זכא202R-ו X740123כ, בעד השנים 

חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל " -לחוק חופשה שנתית  13לפי ס' 
פדיון חופשה בסכום השווה לדמי החופשה שהיו משתלמים לעובד אילו יצא  המעסיקלעבוד, ישלם 

  ."לחופשה ביום שבו חדל לעבוד

  חופשה.ימי  5-ל צחיבכל תקופת עבודתו יצא 

זה, היו לחופשה ביום ימי חופשה. כלומר, אם היה יוצא  2לפיכך, ביום שבו חדל לעבוד נותרו לו 
  ) 2013-2014ימי זכאות בעד  7 - וחופשה שנוצל ימי 5=  2 (       ימים. 2משתלמים לו דמי חופשה בעד 

  .₪ 186 - צחישכר העבודה היומי הממוצע של 

  שכר עבודה יומי ממוצע 186×  ימי חופשה 2=    �89 6�)יפדיון חופשה שעל המע�!ק לשלם ל

 .+תשובה 
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נוסח על הצדדים חל צו הרחבה (. 1/10/12-ו במעסיק, עובד במשכורת, התחיל לעבוד אצל צחי  .>;שאלה מ:פר 
פריש עבורו המאחר שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני, . משולב) לפנסיה חובה

  ).1/10/12-כלומר, החל בעבודתו (מהיום הראשון לָהֵחל לקרן פנסיה מקיפה  מעסיקה

  למרכיב פיצויי הפיטורים. 4.18%מתוכם  ,שכרהמ 12.5% - 2012בשנת  מעסיקשיעור הפרשת ה
  למרכיב פיצויי הפיטורים. 5.00%מתוכם  ,שכרהמ 15.0% - 2013בשנת  מעסיקשיעור הפרשת ה
  למרכיב פיצויי הפיטורים. 6.00%מתוכם  ,שכרהמ 17.5% - 2014בשנת  מעסיקשיעור הפרשת ה

 ₪ 7,400 - הקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטוריםו ,המבוטח ו. שכרופוטר מעבודת צחי 30/9/14-ב
  .₪ 8,899 -. הסכום שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים בחודש

חוק פיצויי פיטורים ותקנותיו?   לפי צחיל להשלים מעסיקמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל ה
  (סכום מקורב)

 ₪  5,436  .א  

 ₪  6,364  .ב

 ₪  5,901  .ג

  ₪  7,474  .ד

  פתרון    

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

  .צו הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה

  הסבר הפתרון

  

  א

  

  

  

  

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

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

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

  .נעשתה ההפרשה

  .זכאי לקבל פיצויי פיטורים צחיופוטר,  ומעסיקברציפות אצל לפחות שנה אחת אחר שעבד מ

  . בחודש, היה גם שכרו הקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים ₪ 7,400 -שכרו המבוטח 

  .4.18% - 2012שיעור ההפרשה למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה בשנת 

, לצחימפיצויי הפיטורים המגיעים  50.16%באים במקום  ,2012בשנת  ,לקרן הפנסיה מעסיקתשלומי ה
  ) 4.18%/  8.33333%=  50.16% (         בגין השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה.

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

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

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

, בגין צחילמפיצויי הפיטורים המגיעים  72%באים במקום  ,2014בשנת  ,לקרן הפנסיה מעסיקתשלומי ה
  ) 6%/  8.33333%=  72% (                            השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה.

  ):מקורבהחישוב (

, בהם שולמו כספים 2012החודשים בשנת  3בגין   .1
(נוסח משולב) לקרן הפנסיה מכוח צו הרחבה 

 ם אלה באיםשלומי, כאשר תלפנסיה חובה
  ) 100% - 50.16%=  49.84% (                        מפיצויי   הפיטורים   המגיעים  50.16%  במקום

 7.400 × חודשים 3/  12×  49.84% = ₪ 922  פיטורים 'פ  49.84% להשלים מעסיקלצחי, על ה  

, בהם שולמו כספים 2013חודשים בשנת  12בגין   .2
(נוסח משולב) לקרן הפנסיה מכוח צו הרחבה 

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

 7.400×  חודשים 12/  12×  40%=  ₪ 2,960  פיצויי פיטורים 40%להשלים  מעסיק, על הצחיל  

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

 ם אלה באיםשלומי, כאשר תלפנסיה חובה
  ) 100% - 72%=  28% (                                    לצחי, המגיעים מפיצויי הפיטורים  72% במקום

 7.400× חודשים  9/  12×   %28=  ₪ 554,1  פיטורים   פיצויי  %28   להשלים    מעסיקה   על  

  ₪ 436,5  )סכום מקורב( צחילהשלים ל מעסיקסה"כ על ה
  

  .אתשובה 
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  ביטוח לאומי
   

  
  

 

  :הבאים ֵמַהְּסכּוִמים הּוְרַּכבה של 9/2014 תלוש. 30/9/2014-פוטרה מעבודתה ב דנה  .?<שאלה מ=פר 
 ₪  25,888  ...............................................................................משולב .  שכר 1

  ₪  17,352  .....) ..פוטרהפיצוי עבור ימי חופשה שלא ניתנו לה עד ליום שבו ִּפְדיֹון חופשה (.  2
  ₪  1,446  ............................................. במס הכנסה יםחייבפיצויי פיטורים .  3

  C@השכר החייב בדמי ביטוחY זהבחודש שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  דנהשל  השכרמהו 

 ₪  43,240  .א  

  ₪  25,888  .ב

 ₪  27,334  .ג

   ₪  44,686  .ד
  פתרון  

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

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

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

  FK=M הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

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

  מס הכנסה..."

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

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

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

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

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

  לפקודה.

ִּפְדיֹון חופשה (פיצוי עבור ימי חופשה , שכר משולב( דנהשל  9/2014הסכומים שנכללו בתלוש  כללכאורה, 

) 2(2מהווים הכנסה לפי ס' ) פיצויי פיטורים חייבים במס הכנסהושלא ניתנו לה עד ליום שבו פרשה) 
עקב ניתוק יחסי  דנה,שקיבלה  חופשההִּפְדיֹון , הנחיות המוסד לביטוח לאומיברם, לפי  .לפקודה

  מדמי ביטוח. ְּפטּוִרים, (לרבות הסכום החייב במס) פיטוריםהופיצויי  העבודה,

  .₪ 25,888 -הוא השכר המשולב  דנהשל  9/2014החייב בדמי ביטוח בתלוש  היחיד הרכיב

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

  UCהשכר החייב בדמי ביטוחP^20?> Yבחודש שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח  דנהשל  השכר

888,25 V  ) =888,25  ;43,240 .ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב (min  

  .בתשובה 
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, לקראת מבחן "חשבי שכר בכירים"". 2" ו"מעסיק 1"מעסיק  -מעסיקים  2עובד אצל  צחי  .[Zשאלה מWפר 
אצל אותו חודשים קלנדריים רצופים ( 2", יצא לחופשה ללא תשלום למשך 1בהסכמת "מעסיק 

  " המשיך לעבוד כרגיל באותם חודשים.2). אצל "מעסיק המעסיק

חייב1האם dמעWיק  d רeב fי  בתשלום דמי ביטוח עgh ַעד ij י אתkבחרl mת זוdתקופת חל
nִאים ojין המשפטים ַהjֵהמשפט הנכון ביותר ִמ  

 ., את דמי הביטוח ששילם כאמורלצחירשאי לנכות מכל סכום המגיע אך הוא כן,   .א  

 מעסיקים כלל לא חייבים בתשלום דמי ביטוח בעד עובדים הנמצאים בחל"ת.לא.   .ב

אינו עובד אצל מעביד אחר " הוא 1שעות שהיה אמור לעבוד אצל "מעסיק בובלבד שכן,   .ג
 .ואינו עובד עצמאי

  תקופת חל"ת זו., ְּבַעד צחי עבורחייב בתשלום דמי ביטוח לא  "1. "מעסיק לא  .ד
  פתרון  

  .6תק'  -) תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח  tWיפים רלוונטיים

  uvWw הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

  - תקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח)ל 6ְלִפי תקנה 

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

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

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

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

שלום דמי הביטוח כאמור (ג) לחוק לא יחולו לגבי מעביד, החייב בת342וראות סעיף ה  (ד)  
  " בתקנת משנה (א).

". 2", הוא המשיך לעבוד כרגיל אצל "מעסיק 1בתקופה בה היה צחי בחל"ת, בהסכמת "מעסיק 
  .לא חייב בתשלום דמי ביטוח עבורו, בעד תקופת חלdת זו" 1לפיכך, "מעסיק 

  .דתשובה 
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בידה ( שכירה אצל מעסיקה היחידכ, עובדת 4/5/1996ילידת ), חובהסדיר (דנה, חיילת בשירות   .yzשאלה מxפר 

  .₪ 5,851 - 9/2014תלוש בהחודשי שכרה . )מצה"ל יתר עבודה פרטיתה

  ~y{20|}זה של דנה, בתלוש  המשכר ינוכוכמה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות 

  ₪  263.67  .א  

  ₪  49.67  .ב

  ₪  238.62  .ג

   ₪  0.00  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  .טבלאות הביטוח הלאומי

  ���x הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

  משכרו של העובד מנכים את חלקו של העובד.

  שנה. 18מלאו לה  4/5/2014-. ב4/5/1996ילידת דנה 

  : "חיילים בשרות סדיר".נמנית על סוג העובדים הבא, לעניין תשלום דמי הביטוח דנה

  .₪ 5,851 - 9/2014שכרה החודשי בתלוש 

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

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

  min) ההכנסה ְמַרִּבית לענין ד.ב. 240,43;  851,5= (  ₪ 851,5

  :דנהדמי הביטוח שינוכו משכרה של 

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,453×  0.40%=    ₪  21.81  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   851,5 - ד.ב. בשיעור המופחת  453,5× (  007.%=    ₪  86.27  

  ��.y{  �   
  

  .בתשובה 
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  מהם:שלה אצל כל אחד  9/2014, עובדת כשכירה אצל שלושה מעסיקים. שכר 31-דנה, בת ה  .��שאלה מ�פר 

  . ₪ 2,145 -  .  מעסיק עיקרי 1
  .₪ 2,058 -  א' ִמְׁשִני.  מעסיק 2
 .₪ 1,710 -  ב' ִמְׁשִני.  מעסיק 2

 דמצ הבצטוח הלאומצ ודמצ בצטוח הברצאותכל  מהו ��תיאום דמי ביטוח,  התעש דנהאם 
ִ�צן שכר ,כל מע�צקצהעל צדצ  צועברו למו�ד לבצטוח לאומצש   �)סכום מעוגל(זה  ��

  ₪  450  .א  

  ₪  465  .ב

  ₪  731  .ג

   ₪  411  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  טבלאות הביטוח הלאומי.

  ���� הפתרון

  

  א

  

  

  

  

  : המעסיקי לושת. סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שה תיאום דמי ביטוחתדנה עש

  min]  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  43,240) ;  2,145+  2,058 + 1,710 = [ ( ₪ 5,913   
  

  �)חלק עובד( 20149/ בגין שכר המעסיקי שלושתאצל  הדמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה משכר סך

  5,453 × יעור המופחתד.ב. בש  %3.50 ) + 913,5 - 5,453(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= � ���.��
  

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

  מעבידו..."
  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי: 

  min)  לתשלום ד.ב.ההכנסה ַהְּמַרִּבית  43,240;  2,145= (  ₪ 2,145   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעביד העיקרי:
  145,2 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = � ��00.

  
  : א' השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק משני

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  2,058= (  ₪ 2,058   
  

  :א' ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעביד משני
  058,2 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = � ��00.

  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק משני ב': 

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 43,240;  1,710= (  ₪ 1,710   
  

  ד.ב. (חלק מעסיק) שישלם המעביד משני ב':
  1,710 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = � 5�.00

  

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

  06.246+  0074.+  0071. + 59.00 =  ₪ 06.450=   (מעוגל) � ���    
  

  .אתשובה 
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בתלוש השכר בעד  החודשי הרגיל ושכר היחיד. ואצל מעסיק 1/11/2013-התחיל לעבוד ב צחי  .��שאלה מ�פר 
תשלום החודשי הרגיל,  ולשכרְּבנֹוָסף  ,וממעסיק קיבל ,תלושאותו הב. ₪ 6,430 - 7/2014חודש 
כמו כן, קיבל בתלוש זה ֶהְפֵרִׁשים  .כמענק השתתפות ברווחי המעביד ושניתן ל ₪ 1,512בסך 
  .5/2014בעד חודש  ,₪ 48בסך 

ַין ��ישל  ומהי הכנ�ת ִענ�   ¤ �¢20£¡דמי ביטוח לאומי בעד חודש תשלום   �

  ₪  6,556  .א  

  ₪  6,646  .ב

  ₪  6,598  .ג

   ₪  7,942  .ד

  פתרון  

  )תקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מתשלום דמי ביטוח  �¥יפים רלוונטיים

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

  ¨�§¦ הפתרון

  

©  

  

  

  

  

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

  ".המעביד וְלַמֵעט הפרשים

 , הואכמענק השתתפות ברווחי המעביד צחישניתן ל ₪ 1,512תשלום בסך הְלִפי התקנה שלעיל, 
  "תשלום נוסף".

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

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

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

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

  ".הקודמים

  " , יצורף לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שולם.מינימוםמשכר ה 25%-אם שיעורו נמוך מ  ) 2(

  משכר המינימום. 35.16%הוא  7/2014-ב צחישיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל 

  התשלום הנוסף 1,512/  שכר המינימום, כהגדרתו בחוק שכר מינימום  4,300=  35.16%

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

"התשלום הנוסף".  פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולם ואצל מעסיק עבד צחי
 -עבד אצל אותו מעביד (להלן צחי יחולק במספר החודשים שבהם "התשלום הנוסף" לפיכך, 

חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לשכר החודשי הרגיל 
  .ְּבַעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים

  20147/בחודש  שכר חודשי רגיל 430,6+ ) תשלום נוסף 512,1/  חודשי העבודה הקודמים 9( =  ₪ 598,6

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

ייראו כשכרו הרגיל של צחי בעד חודש  7/2014שקיבל בתלוש  ₪ 48כלומר, ההפרשים בסך 
5/2014.   

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

  ".האמור בלוח י"א

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

  2014/7-לענין תשלום דמי ביטוח ב צחישל  ההכנסת ® ,¬»ª5 הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח 43,240

ַין תשלום ��ישל  והכנ�ת ִענ� ַעד חודש   � �̄  .® ,¬»5 - ¡�¢20£דמי ביטוח לאומי 

  .©תשובה 
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  .±²שאלה מ°פר 

  

" ×"-בריאים ויצאה לחופשת לידה. בטבלה שלהלן סומנו ב ְּתאֹוִמיםדנה ילדה  31/5/2014-ב
  כעובדת: ִמְּׂשָכָרּהביטוח -, בהם שולמו בעדה דמיַהּקֹוֵבעַ ליום  ֶׁשָּקְדמּוהחודשים 

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

2012  x x                      

2013  x  x  x  x  x  x  x  x  x        

2014  x  x  x  x  x                

  בחודשים שלא שולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, דנה היתה עקרת בית.

ַמןמהו  ³́ ק ַה µר µ¶ ·שבעדו זכאית דנה לקבל דמי לידה מהמו°¸ לביטוח לאומי  

 שבועות.   9  .א  

 שבועות.   14  .ב

 שבועות.   28  .ג

  שבועות.   17  .ד

  פתרון  

  לידה.חוק הביטוח הלאומי, סימן ג': דמי   ¹°יפים רלוונטיים

  ¼°«º הפתרון

  

  ד

  

  

  

  

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

 ±½חודשים מתו¾  10אם שולמו דמי ביטוח בעד  -שבועות  ±½בעד פרק זמן של   )1(
החודשים שקדמו ליום  22חודשים מתוך  15או בעד  החודשים שקדמו ליום הקובע

 .הקובע

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

חודשים שקדמו ליום הקובע. לפיכך, היא  14שים מתוך חוד 11בעד דנה שולמו דמי ביטוח בעד 
  ).1(א)(50עונה על התנאי הראשון שבסעיף 

  .שבועות ±½כלומר,  לפי סעיף זה היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמן של 
  

  -) לחוק הביטוח הלאומי 1(א51לפי ס' 

(ג) לחוק 6מבוטחת שהיא עובדת שזכאית להאריך את תקופת חופשת הלידה כאמור בסעיף   "
עבודת נשים, תהיה זכאית בעד תקופת ההארכה, לדמי לידה נוספים על דמי הלידה שהיא 

ולפי סעיף קטן (א), לפי הענין, ובלבד שדמי הלידה הנוספים כאמור,  50זכאית להם לפי סעיף 
  -לא ישולמו בעד פרק הזמן העולה על 

ל מהצלד השנצ, «ºÀÁו¿ שלושה שבועות בעד כל ילד נו°¿ שילדה באותה לידה, הח  )1(
ÂÃאÂ קטן ¿À1התקופה שהיא זכאית לה לפצ הוראות °עÃ-  אם היא זכאית לדמי לידה

  ;50ÂÃÄÂ1Ãלפי °עי¿ 

שבועיים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה, החל מהילד השני, בצירוף התקופה   )2(
פי סעיף אם היא זכאית לדמי לידה ל -) 2שהיא זכאית לה לפי הוראות סעיף קטן (א)(

  "  ).2(א)(50

שלושה שבועות , לדמי לידה של שלעיל) 1)(1(א51ֵמַאַחר שילדה תאומים, דנה זכאית, לפי ס' 
  .נוסף שילדה באותה לידהאחד ילד בגין  נו°פים

  

  ])1(א)(50ס'  14+  )1)(1(א50ס'  3 . [שבועות Å½לפיכך, דנה זכאית לקבל דמי לידה בעד פרק זמן של 
  

  .ד תשובה
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תוך ב .25/8/2014-פוטר בועד ש 2/9/2013-עבד כשכיר אצל מעסיקו החל ב, 7/8/1949, יליד צחי  .ÇÈשאלה מÆפר 
ימי  30( חודש קלנדרי אחדשירות רצוף של  שירת במילואים ,תקופת עבודתו אצל המעסיק

למעט שירות המילואים, לא החסיר אף לא יום עבודה אחד בתקופת . )2014 באפרילמילואים 
  .מּוְבָטל ומאז הוא צחי בלשכת שירות התעסוקה ִהְתַייֵּצב ,מייד לאחר פיטוריועבודתו. 

ÌבחרËי את המשפט הנכון ביותר ִמÊֵין המשפטים דמי אבטלהזכאי לעשוי להיות האם Éחי  Í
Îִאים ÏÊַה  

 לדמי אבטלה.זכאי עשוי להיות כן. צחי   .א  

  את תקופת האכשרה לגבי תקופת האבטלה האמורה. ִהְׁשִלים, מאחר שלא לא  .ב

 , בתקופת עבודתו.טוח לאומי דמי ביטוח ַּבֲעדֹוישילם למוסד לבשהמעסיק  ּוִבְלַבדכן,   .ג

  .לביטוח אבטלה ולתשלום דמי אבטלה ַהְּמַרִּביגיל ל לא, מאחר שהגיע  .ד

  פתרון  

  .1, חלק ב' בלוח א'ביטוח אבטלה -פרק ז'  -חוק הביטוח הלאומי   ÐÆיפים רלוונטיים

  ÑÒÆÓ הפתרון

  

  א

  

  

  

  

או תושב ישראל הוא " "מבוטח", ביטוח אבטלהבפרק  ) לחוק הביטוח הלאומי,1(158י ס' פל
שנים וטרם הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב'  18תושב ארעי שמלאו לו 

  ". , והוא עובד הזכאי לשכר שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו1בלוח א'

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

טרם הÔיע לÔיל הקבוע שנים. כלומר, הוא  65מלאו לו  20148/7/-. ב19498/7/צחי הוא יליד 
ÕÖ בלוח Õביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק בÔ×1 .  

עובד הזכאי לשכר , צחי הוא שנה וטרם הגיע לגיל הפרישה 18שמלאו לו  כעובד תושב ישראל
  .שמעבידו חייב בתשלום דמי ביטוח בעדו

ØמבוטחØ בפרק ביטוח אבטלהכלומר,    .ÙÉי נחשב

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

  ." 1הגיע לגיל הקבוע לגביו, בהתאם לחודש לידתו, בחלק ב' בלוח א'

  .מובטל לפי נתוני השאלה Éחי

לעניין סימן זה, תקופת האכשרה לגבי תקופת אבטלה פלונית " -לחוק האמור (א) 161לפי ס' 
חודשים קלנדריים שבעדם שולמו דמי ביטוח אבטלה, בעד אחד או יותר מהימים  12היא 

  " החודשים בתכוף לתאריך הקובע. 18בחודש, בתוך 

ימי , ", אף ללא תשלום דמי ביטוחבתקופת האכשרה של מובטל ייכללו) לחוק, 2(ג)(161לפי ס' 
ימי שירות מילואים עד שישה חודשים שירות כאמור, או  -שירות סדיר על פי חוק שירות ביטחון 

  ".בצבא הגנה לישראל

לרבות ימי שירות מילואים ( 3/2014ועד חודש  20134/כמי שעבד כשכיר אצל מעסיקו החל בחודש 
דמצ בצטוח אבטלה, בעד אחד  עבורו חודשצח קלנדרצצח שבעדם שולמו ÙÉ 12י השלים, )בצה"ל

 Úהקובע 18או צותר מהצמצח בחודש, בתו ÚÛÑלתא Üהחודשצח בתכו.  

  -' גהרחבה לעניין תשובה 

  ..." המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו" -לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס' 

   -לחוק הביטוח הלאומי  365לפי ס' 

היה אדם חייב לפי חוק זה לשלם דמי ביטוח בעד הזולת ולא שילמם, יראו, לענין הזכות   "
  " לגמלה, כאילו שולמו.

 ,האמורה לגמלה ויראו, לענין זכותלפיכך, אף אם המעסיק לא היה משלם דמי ביטוח בעד צחי, 
  .כאילו שולמו את דמי הביטוח

 . לדמצ אבטלהנה על תנאצ הזכאות ועÙÉצ מכל האמור לעיל, 

  .אתשובה 
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  ימי מילואים. 3-יצא ל 7/7/2014-שנים. ב 5היחיד זה  ואצל מעסיק עובד צחי  .Þßשאלה מÝפר 

  :1/7/2014-החודשים שקדמו ל 6בעד  ולהלן פרטי הכנסת

  6/2014  5/2014  4/2014  3/2014  2/2014  1/2014  חודש

  19  21  22  23  22  17  ימי עבודה

  ₪ 5,396  ₪ 5,964  ₪ 6,425  ₪ 6,532  ₪ 6,248  ₪ 4,828  הכנסה

  äåסכום מעוגלã בעד תקופת מילואים זו áâיזכאי  ומהו Ýכום תàמול המילואים ל

  ₪  862  .א  

  ₪  830  .ב

  ₪  853  .ג

   ₪  896  .ד

  פתרון  

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

  çèÝé הפתרון

  

à  

  

  

  

  

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

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

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

 .1.4-מוכפל ב

  .ימים 3שירת  צחי

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

  ) 3 × 1.4 = 4.2(               .מי מילואיםי ê.2בעד לקבל תגמול מילואים  זכאי צחי לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273ס' לפי 

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%-ת מ), לא יפח1סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (  )2(    
  )2014-נכון ל ₪ 5,881(    ;         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   
הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים 

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

  " .90-ב ההכנסה המתקבל כאמור יחולק

  ימים.  60-), כלומר, לא פחות מ22+ 21 +19ימים (  62עבד , צחי 1/7/2014-שקדם לברבע השנה 

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

270,18 ₪  ) =5,881  ;396,5  (max  ) +5,881  ;964,5  (max  ) +5,881  ;425,6  (max 

  18,270/  90=  ₪ 203         : צחי, ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של 90-נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

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

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

  ìí₪ 1,441.33, כלומר 30-ב

 min  [max)  רגילשכר  203;  מרבי 'תג 441.33,1; (  תגמול מזערי 196.03 = [ ₪ 203            :תגמול ליוםה

  . במילואים ובעד תקופת שצרות òóô õזכאי לתðñול בîï  צחיתוצאה: 

8óô õ התגמול ליום 203×  ימים 4.2=  ₪ 852.60=   מעוגל  

  .àתשובה 
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 ְמָפֵרקהחברה בה עבדה.  ֶנֶגד רּוקיָצו ּפֵ ניתן ַּבּיֹום ֶׁשּבֹו , 31/3/2014-דנה פוטרה מעבודתה ב  .ø÷שאלה מöפר 
המוסד לביטוח לאומי אישר את  של דנה ְלַגֵּבי חובות ְּבַעד שכר עבודה. התביעתאת ִקֵּבל החברה 

  .ירק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רúל ובפירוק תúûידלפי  ùúלה לעובדזכאותה של דנה ל

לפיטוריה, עמד על  כּוףְּבתָ החודשים האחרונים שקדמו  12אם חוב שכר העבודה שאושר, ְּבַעד 
, ₪ 8,648הוא  ַהְּמַרִּביתחישוב הגמלה  ְלִעְנַיןבחודש), ו"הסכום הבסיסי"  ₪ 9,549( ₪ 114,588

üד לביטוח לאומי לדנהöמלה לעובד שישלם המוúמהי ה  

  ₪  114,588  .א  

  ₪  112,424  .ב

  ₪   124,137  .ג

   ₪  103,776  .ד

  פתרון  

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

  #þÿö הפתרון

  

  ב

  

  

  

  

חוב שכר הגמלה שתשולם לפי פרק זה לעובד תהיה סכום " -לחוק הביטוח הלאומי  183לפי ס' 
 13העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו חייב לו, עד סכום שלא יעלה על הסכום הבסיסי כפול 

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

  .", לפי המוקדם מביניהם182צו לפי הוראות סעיף 

  

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

  )3הסכום הבסיסי (  8,648×  13=  ₪ 112,424 

  

  .\ ÷0÷,112 -הגמלה שישלם המוסד לביטוח לאומי לדנה 

 min)  חוב בפועל 114,588;  התקרה ₪ 112,424= (  ₪ 112,424

  .בתשובה 
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חודשיים  ) ובין המכללה ְלַמָּדִעים נערך מראש הסכם עבודה לתקופה שללכימיה מורהבין צחי ( .50שאלה מAפר 
במכללה שני שיעורים לפחות בכל שבוע, בזמנים שתקבע  )הוא בעצמו( . בהסכם נקבע כי ְיַלֵּמדוחצי
עוזר ב שתמשאין הוא רשאי להללה, ויהיה כפוף לרכזת האקדמית של המכללה. עוד סוכם כי המכ
הכנסה, במע"מ ובמוסד לביטוח -מאחר שצחי מנהל תיק עצמאי במס. מחליף על חשבונובאו 

ת הגמול שיקבל עבור העסקתו כאמור. צחי לאומי, סוכם כי ַיְנִּפיק למכללה חשבוניות מס תמור
 ציין בפני המכללה כי הוא משלם למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח כעצמאי בגין הכנסותיו.

�Y)יבעד  בתשלום דמי ביטוחהמכללה  , %��A%ות שתוארו לעיל, חייבתהאם בחר^י את &
  Zהמשפט הנכון ביותר ִמVֵין המשפטים הבאים

 מראש הסכם עבודה לתקופה של רבע שנה לפחות. עימולא נערך , מאחר שלא  .א 

 .והמכללה נחשבת כמעבידועובד כ חשבנ חוק הביטוח הלאומי, צחי ֶׁשְּלִעְנָין, מאחר כן  .ב

 .לחוק 1מתקיימים לגביו תנאי ההגדרה של עובד עצמאי בסעיף מאחר ש ,לא  .ג

  . מהמכללהֵאּלּו דמי ביטוח כעצמאי בגין הכנסותיו בעצמו לם ילא שובלבד שצחי  כן,  .ד

  פתרון 

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) A/יפים רלוונטיים

  .342ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

  �A%� הפתרון

  

  ב

  

  

  

 

  הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים):לפי צו הביטוח 

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

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

  הראשונההתוספת 
  )2-ו 1(סעיפים 

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

מרצה וכן אחרים א.   .6
באמצעי  המועסקים

  .תקשורת ציבוריים

  

 �Aכם העבודה נע�Q מראש  א.
או  לתקופה של רבע שנה לפחות

או  שבע הופעות, למתן Aדרה של
שיעורים  שבעהשבע הרצאות או 

  .הענין , הכל לפילפחות

ם החייב בתשלו
  גמול העבודה.

    .כאמור בפסקה (א)  ב.  .או מדריך מורה  ב.   
  

  . העוסק בסוג עבודה המפורט בטור א' בתוספת הראשונה מבוטחהוא  צחיכמורה, 

שני שיעורים  ,וחצי במשך חודשיים ילמד במכללהנקבע כי  וב, עבודה מו מראש הסכםינערך עש
נתון בתנאי עבודה מיוחדים הוא  . כלומר,שיעורים לפחות"שבוע, שהם "שבעה לפחות בכל 

  .כמפורט בטור ב'

  ., כעובדחוק הביטוח הלאומיצחי נחשב, לענין לפיכך, 

  .המכללה נחשבת, לעניין החוק האמור, כמעבידו, גמול עבודתו שהיא משלמת אתמאחר 

  "... בעד עובדוהמעביד חייב בתשלום דמי ביטוח " -לחוק הביטוח הלאומי (ב) 342לפי ס' 

  .צחיבתשלום דמי ביטוח בעד בנסיבות שתוארו לעיל, חייבת המכללה לפיכך, 

כעובד לעניין חוק הביטוח הלאומי  ולתנאים הקבועים בצו לצורך הגדרת העונ צחי  הרחבת ההסבר: 
  מוגדרת על פי אותו צו כמעבידה.  מכללההואילו 

חייב בתשלום דמי ביטוח בעד עובדו. עולה אפוא קובע כי מעביד הביטוח הלאומי לחוק  342 'ס  
  . צחיחייבת בתשלום דמי ביטוח בגין  , המכללהצו סיווג המבוטחיםלמהאמור כי בהתאם לחוק ו

אין בה כדי , מכללה כי הוא משלם דמי ביטוח כעצמאי בגין הכנסותיוהציין בפני שצחי העובדה   
גם כל משמעות לרצונו של צחי, אם קיים אין מחובתה לפעול על פי החוק.  המכללהלשחרר את 

זכאי להשבת  היהי חיכזה, לשלם או שלא לשלם, דמי ביטוח בגין הכנסתו מהמכללה. צ
   .כאלהִיָּמְצאּו , אם ביתר מוסד לביטוח לאומיל םסכומים ששילה

 .בתשובה 
  

 


