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 2012שנת המס 

 

 פתרון מבחן 10.2013 - שנת המס 2012
  

  הנחיות כלליות

  

  .אחרתהמתייחסים לשאלה  נתוניםכל שאלה עומדת בפני עצמה. ֵאין שאלה אחת המכילה  .1

, בהנחיות ובכללי מס ֵרֵלַוונִטִייםמשמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות ה .2
 בשאלה. ַאֶחֶרתָּלא ִאם ֵּכן צּוַין הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, אֶ 

, 30בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בני  ַאֶחֶרת, אם לא צּוַין ֵרֵלַוונִטִייםבמקרים ה .3
זו  ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָּכִאיםוהם ֵאיָנם  ְיִחיָדה ָלֶהם ַהְכָנָסהם היחיד, שזו ַמֲעִבידַ עובדים רגילים אצל 

 ַעל ִּפי נתוני השאלה.ָלֶהם המּוקֵנית 

 בנקודות זיכוי.ְלִהְתַחֵּׁשב בשאלה, יש  ַאֶחֶרתבפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צּוַין  ַהַּמְתִאיִמים במקרים .4

  .צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה ֵּכן ִאם ֶאָּלאחישוב מס הכנסה הנערך לבני זוג נשואים הוא חישוב נפרד,  .5

הנובעות מהחוקים,  ִמְזָעִרּיוֹתלעובדים ולעובדות הן הזכויות ה ְקנוֹתהזכויות ַהמּו בשאלה, אם לא צּוַין ַאֶחֶרת .6
, המעביד ֵאינוֹ צד להסכם ִקיּבּוִצי אם לא ִנְכָּתב ַאֶחֶרת בשאלה. ְּכלוַֹמר, הֵרֵלַוונִטִייםמהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחלוֹת על המעביד והעובדים ולא קיים  ָחָבה ַעְנִפיַצו ַהְר ִקיּבּוִצי, ֵאין  ֶהְסֵּדרמיוחד או כללי, ֵאין 
 ֶהְסֵּכם עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטּיוֹת לשאלה.

   
  מס הכנסה

   
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

  ָהְרִכיִבים הבאים:את ָּכַלל  רנןשל  1/2012תלוש 

  ₪  8,978  ................................................................................ יסוד שכר
  ₪  337  ....................................................................   שווי נסיעה לחו"ל

  ₪  259  ........ כהוצאה לעובד ֶׁשהּוַּתררכישת ספרות מקצועית תשלום בשל 
  ₪  337  .......................................................  לעבודה וממנה דמי נסיעות 

   ?בתלוש זה ס")ְלמַ  ְּברּוטוֹ ("שכר מס  ַּתְׁשלּום ֶרוֹ ְלצ רנןשל  ומהו שכר

 ₪  9,652  .א  
 ₪  9,911  .ב
 ₪   9,315  .ג
  ₪  9,574  .ד

  פתרון  

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

  ).כר עבודהתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומש

  הנחיות מס הכנסה.

רכישת הספרות המקצועית הותר לעובד כהוצאה, רכיב זה לא נחשב התשלום בשל מאחר ש  הסבר הפתרון
  הכנסה בידיו.

  : 1/2012 - ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מס ב רנןשכרו של 

  יסודשכר  978,8+  שווי נסיעה לחו"ל 337+ דמי נסיעות 337=  ₪ 652,9

  .אתשובה   
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 2012שנת המס 

 

  

ֶׁשֶעְרָּכּה מתנה  -קיבל ממעבידו שתי מתנות. האחת  10/2012-בחודש. ב₪  6,846 - שכרו של רנן   .2לה מספר שא
 .ַהְּבכֹור ילדוהולדת  לרגל ,₪ 120על סך  המחאת שי -  והשניה ,חג סוכות ְלֶרֶגל ,₪ 150ועלוָתּה 

על  ת שיקיבל המחא 1/2012-. ב2012 בשנת ממעבידו לא היו אלו המתנות הראשונות שקיבל
  לרגל חג הפסח.₪,  140קיבל מתנה שערכה ועלותה  4/2012-וב ,לרגל נישואיו₪,  180סך 

  ?10/2012("ברוטו למס"), בחודש , לצורך חישוב מס, רנןשל  ושכר מהו

 ₪  6,906  .א  
 ₪  7,116  .ב
 ₪  6,996  .ג
  ₪   7,086  .ד

  פתרון  

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

  ).6(2), 4(2תקנה  - תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)

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

  הנחיות מס הכנסה.

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

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

חג שקיבל מהמעביד לרגל  מתנהשווי ה₪,  150סך של  יש לזקוף רנןשל  ולשכרלפיכך, 
  .סוכות

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

  אישיים בשנת המס לא עלה על התקרה.

, טרם שקיבל את המחאת השי על 9/2012סך המתנות שרנן קיבל לרגל אירועים אישיים עד 
). סכום זה , לרגל נישואיו1/2012-, שקיבל ב₪ 180סך בשי ההמחאת ₪ ( 180, היה 10/2012- ב₪  120סך 

 ₪ 210 - ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)4(2הסכום שנקבע בתקנה לא עלה על 
  .)2012בשנת המס ( בשנה

שרנן קיבל  סך המתנות, 10/2012-הבכור, ב ילדולאחר שקיבל את המחאת השי, לרגל הולדת 
הסכום על ₪  90-עולה ב . סכום זה₪ 300עומד על , 2012לרגל אירועים אישיים בשנת המס 

  .)2012-נכון ל(בשנה  ₪ 210 - ) לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)4(2שנקבע בתקנה 

   )90  =210  - 120  +180 (  

  .אישיהאירוע הלרגל  בלשקי מתנההבגין ₪,  90ף סך של וזקש ללשכרו של רנן ילפיכך, 

  )6,846+  150+  90(  .    ₪ 086,7 - 201210/לצורך חישוב מס ("ברוטו למס") בחודש  רנןשל  ושכר

  .דתשובה   
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  ו, כמפורט להלן: רכב צמוד לשימושכל אחד מהם  ֶהֱעִמיד לרשותמעבידם של בלה ורנן   .3שאלה מספר 

  קוד דגם  קוד תוצר  סוג רכב  של הרכב שנת רישום  שם העובד/ת

  0013  940  2  2011  בלה

  0013  940  2  2010  רנן

בחר/י ? (1/2012-לשכרו של מי משני העובדים יזקף שווי שימוש ברכב בסכום גבוה יותר ב
  )את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאים

 לשכרם של בלה ורנן ייזקף שווי שימוש ברכב בסכום זהה.  .א  
 רו של רנן יזקף שווי שימוש ברכב בסכום גבוה מהסכום שיזקף לשכרה של בלה.לשכ  .ב
 לשכרה של בלה יזקף שווי שימוש ברכב בסכום גבוה מהסכום שיזקף לשכרו של רנן.  .ג
  .2012בשנת המס  לשכרם של בלה ורנן לא יזקף כל שווי שימוש ברכב  .ד

  פתרון  

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

  המודל הליניארי. - טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

   :1/2012-ב שיזקף לשכרו של כל אחד מהעובדים שווי שימוש ברכב  הסבר הפתרון

  שווי שימוש  קוד דגם  קוד תוצר  סוג רכב  שנת רישום הרכב  שם העובד/ת

  ₪ 5,490  0013  940  2  2011  בלה

  ₪ 5,640  0013  940  2  2010  רנן
  

שווי שימוש ברכב בסכום גבוה מהסכום שיזקף  1/2012-לפיכך, לשכרו של רנן יזקף ב
 ₪ ₪5,490 >  5,640                . לשכרה של בלה

  

  .בתשובה   
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 65%משלמת  בלהלפי הסכם העבודה, טלפון סלולרי (רט"ן). העמיד לרשותה  בלהמעבידה של   .4שאלה מספר 
  ₪. 160עמדה ההוצאה ְּבֶׁשל אותו רט"ן על  1/2012-ֵמַההֹוָצָאה החודשית ְּבֶׁשל הרט"ן. ב

  ? 1/2012תלוש ב בלהווי הרט"ן שיש ִלְזקוֹף לשכרה של מהו ש

 ₪   -24  .א  
 ₪   0  .ב
 ₪   56  .ג
  ₪  28  .ד

  פתרון    

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

  .טלפון נייד)תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברדיו 

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

שים ְלִפי הנמוך, שקלים חד 100למקום העבודה בלבד, יהיה מחצית מההוצאה החודשית, או 
  ".והכל בניכוי סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד ְּבֶׁשל אותו רדיו טלפון נייד

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

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,

  ₪  160  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  100;  160/  ₪2 = (   80  ₪: 100צאה החודשית או הנמוך מבין מחצית ההו

  160 × 65%  ₪ =  104  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

 max)  80 -  104 ; 0(  = ₪  0  :בלהשל  2012/1שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 
  .בתשובה   
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האחד יליד : )שבחזקתה ושכלכלתם עליה( ילדיה 3עם  ְלַבדחיה , 44בת גרושה , עובדת בלה  .5שאלה מספר 
רנן, אביהם של הילדים (ממנו התגרשה [ .8/2/2007והשלישי יליד  9/11/1994השני יליד , 1/2/1993

  ].זוג אחרת-), נשוי כיום לבת2011בלה בשנת 

  ?2012בשנת המס  בלהלכמה נקודות זיכוי זכאית 

 ז"נ  6.75  .א  
  ז"נ  7.25  .ב

 ז"נ  6.25  .ג
  ז"נ  5.25  .ד

  פתרון    

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

   שנים. 19מלאו לו  2012. בשנת המס 1/2/1993יליד  הראשוןהילד   הסבר הפתרון

  .)"בגרותו"ילד בשנת ( שנים 18מלאו לו  2012. בשנת המס 9/11/1994יליד  השניהילד 

  שנים. 5או לו מל 2012. בשנת המס 8/2/2007הילד השלישי יליד 

  

  :2012בשנת  בלהנקודות זיכוי להן זכאית 

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז   0.50  אשה

  ):1)(ב(40נ"ז לפי ס' 

  כל אחד מילדיה בשנתבעד נקודת זיכוי ½ 
  נ"ז× ½  בגרותוילד בשנת  1=  נ"ז   0.50  לידתו ובשנת בגרותו

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

  נ"ז  2×  ילד 1נ"ז =    2.00    שבה מלאו לו חמש שנים

  :)2(ב)(40נ"ז לפי ס' 

נקודת זיכוי אחת נוספת הניתנת להורה 
, )1(ב)(40ס' הזכאי לנקודת זיכוי לפי 

   נ"ז  001.    כאשר ההורים חיים בנפרד

  נ"ז   25.6  סה"כ נקודות זיכוי

  .גתשובה   



6 
 

 2012שנת המס 

 

  

 משכרה מהמאחר ששיל .מיגיעה אישית, כולה ₪ 196,271 - 2012בשנת  בלהשל  ההכנסת  .6ספר שאלה מ
לפי בשנה זו, ₪  703בסך של  ניכוי הלַּתר ּוה, לארגון עובדים יציג "מקצועי-ארגוני טיפולדמי "

ַּתר ּוהא לפקודה, 36-ו 36, 34). לפי ס' תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות) ל7(2תק' 
 זיכוילה  הותר, 1/4/2010- כמי שעלתה לישראל ב ).נ"ז 2.75בשנה זו (₪  7,095בסך  זיכוילה 

 ובעד החזקת, בשנת המס₪  37,346 מהשיללפקודה. מאחר ש 35בשנה זו לפי ס' ₪  4,515בסך 
  .לפקודה 44, לפי ס' ה זובשנ₪  4,515בסך  זיכוי הל הותראביה המשותק, במוסד מיוחד של 

  ? 2012בשנת  בלהשל ה חייבת" כנס"המהי 

  ₪  179,443  .א  

  ₪  191,053  .ב

 ₪  180,146  .ג
  ₪  195,568  .ד

  פתרון    

  1ס'  -מס הכנסה  פקודת  סעיפים רלוונטיים

בעד הוצאות החזקת קרוב זיכוי ו ,לפקודה א36- ו 36, 35, 34מכוח ס'  ניםהנית ,יםזיכוי  הסבר הפתרון
כנגד המס לאותה המובאים בחשבון  זיכויי מסכל אלה  -ודה לפק 44הניתן מכוח ס' , במוסד

  לשלם לאותה שנה. רנןכלומר, הם מופחתים מהמס שעל  .שנה

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

מופחת  ,י הוצאות מסויימות)) לתקנות מס הכנסה (ניכו7(2לפי תק' ניכוי שהותר כלומר, ה
  לאותה שנה. בלהשל  המהכנסת

  - 2012בשנת  בלההחייבת במס של  ההכנסת

  מיגיעה אישית בלהשל  ההכנסת₪  271,196 - לפקודה 47ניכוי לפי ס' ₪  703=  ₪ 568,195

  .דתשובה   
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 0.2%ונושאת ריבית חודשית של  למדדקיבלה הלוואה ממעבידה. ההלוואה צמודה  בלה  .7שאלה מספר 
למען הסר [₪  7,980ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 7/2012בחודש  ).לחודש(

  ].4/2013- ספק, קרן ההלוואה מוחזרת בתשלום אחד ב

 0.1%-אם המדד עלה בו לשנה 6.24%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
סכום ( בלהשכרה של מהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקוֹף ל), 7/2012ודש בתקופת הזקיפה (ח

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?7/2012ההלוואה בתקופה זו ( בגין, )מעוגל

 ₪  26  .א  
 ₪  0  .ב
 ₪  18  .ג
  ₪  33  .ד

  פתרון  

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

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

שיעור " - 2012) לתקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית), נכון לשנת המס 1(א)(2לפי תקנה 
המוכפלים במספר הימים בתקופת הזקיפה  6.24%(ט) לפקודה יהיה 3עיף הריבית לעניין ס

  ".ומחולקים בשלוש מאות שישים וחמש

(ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  רק שיעור עליית המדדשחל עליו סכום הלוואה  7,560 > יתרת ההלוואה 7,980    .                 עליית המדד

  

  :חישוב על פי התקנות

  ְלִפי התקנות:                   תהנדרש הריבית

  ₪ 7,980×  6.24% × ימים בתקופת הזקיפה 31/  365 =₪  42.29

  הסכום ששילמה בלה:

  ₪ 7,980) × ריבית לחודש  0.2%+  הזקיפהשיעור עליית המדד בתקופת  ₪0.1% = (  23.94

  

  ₪). 42.29סכום הנדרש לפי התקנות (קטן מה₪),  23.94( הששילמה בלהסכום 

  מינימום 42.29 <חוייב בתקופת הזקיפה  23.94

בגין ההלוואה בתקופת  )סכום מעוגל( ₪ 18בסך  שווי ריביתיש לזקוף לשכרה של בלה לפיכך, 
  הזקיפה.

  מוםמיני 42.29 - חוייב בתקופת הזקיפה  ₪23.94 =  18.35=      )סכום מעוגל₪ ( 18

  :חישוב חודשי מקורב ומעוגל

  7,980×  שיעור הריבית הנדרש 6.24%/  12=  41.50                       :ריבית הנדרשתה

  7,980× )  שיעור הריבית שדרש המעביד 0.2%+ שיעור עלית המדד  0.1%(  = 23.94          הסכום ששילמה בלה:

  מינימום 41.50 -חוייב ₪23.94 =  17.56=      )סכום מעוגל₪ ( 18            ההפרש בין השיעור הנדרש לדרישה בפועל:

  

  .גתשובה   
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, ב"משכורת חלקית". את משכורתו 31/5/2012-רנן התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש ב  .8שאלה מספר 
  .4/6/2012-הראשונה הוא צפוי לקבל ממעבידו החדש ב

  ) אצל מעבידו החדש?101כרטיס עובד (טופס  אׁשוָֹנהְלַמֵּלא ָלִר מתי על רנן 

 .31/5/2012- לא יאוחר מה  .א  
 .31/5/2012-המשבוע ימים תוך   .ב
 .4/6/2012- לא יאוחר מה  .ג
  .4/6/2012-התוך שבוע ימים מ  .ד

  פתרון  

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

  ):מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה תקנותל 2לפי תקנה   הסבר הפתרון

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

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

  .גתשובה   
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 1/1/2012- במעבידה החדש  התחילה לעבוד אצל, 16-ו 12ילדים בני  2בלה, עובדת נשואה +   .9שאלה מספר 
₪.  7,950 -מעבידה החדש  אצל 1/2012-ה במשכורתוהיא מקבלת אצלו "משכורת חלקית". 

למרכיב תגמולי המעביד בקופת גמל  6%משכורתה,  בגין, ּהֲעבּוָר  ַמְפִריׁש בנוסף, המעביד
  .לקיצבה

את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות ולא מסרה  101-אם בלה לא מילאה בטופס ה
  ?1/2012ממנה בתלוש לנכות , כמה מס הכנסה יש מפקיד שומה תיאום מס אישורלמעביד 

 ₪  2,795  .א  
 ₪   4,045  .ב
 ₪   3,024  .ג
  ₪   3,816  .ד

  פתרון  

  נות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)תק  סעיפים רלוונטיים

  , הנחיות מס הכנסה101טופס 

   -לתקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)  5לפי תקנה   הסבר הפתרון

, או משכורת ְּבַעד משרה נוספת שעליה הצהיר משכורת חלקיתמעביד המשלם לעובד   (א)   "
לא מילא את או ש 101א מילא טופס , או משכורת כאשר העובד ל101העובד בטופס 

ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור , הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות
  "  .ַהְּמַרִּבי

את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות  101-לא מילאה בטופס ה לפי נתוני השאלה, בלה
לפי במצב כזה, . אישור תיאום מס מפקיד השומהולא המציאה למעבידה החדש  אחרות

 ותיו לקיצבה את סכום הפרש ה של בלהלצרף למשכורתעל המעביד  הנחיות מס הכנסה,
  .לפי התקנות ַהְּמַרִּביבשיעור ולנכות מס 

  ₪  7,950.00  של בלה 1/2012משכורת 

  7,950×  %6=  ₪  477.00  לקיצבה  ת המעבידסכום הפרש

  ₪  8,427.00  ברוטו למס

  8,427.00×  ₪%48 =   4,044.96  =  ₪ 4,045  - )סכום מעוגלת (ְלִפי התקנות, שיש ְלַנּכוֹ  ְמַרִּבימס 

  .בתשובה   
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. סך 30/4/13ועד  1/10/12-לתקופה שמ 100%) נכות של 35בן עובד (עקב מחלה, נקבעה ל  .10שאלה מספר 
  ממשכורת.  ּכּוָּלּה₪,  255,135 -  2012הכנסתו בשנת 

  ?)סכום מעוגל( 2012בשנת המס ְלַנֵּצל  העובד ) לפקודה שיכול5(9ִפי ס' לְ ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 

 ₪    17,966  .א  
 ₪   41,401  .ב
 ₪   64,308  .ג
  ₪  71,280  .ד

  פתרון  

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

  מהווה הכנסה מיגיעה אישית.₪,  255,135של העובד ממשכורת, סך של  והכנסת  הסבר הפתרון

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

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

 594,000הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  הנקבע )1(
 שקלים חדשים;

הכנסה עד לסכום של  - ימים  364ימים לבין  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין  )2(
 שקלים חדשים;" 71,280

) 1שנה (א)(ְלַגֵּבי עיוור או נכה, שנקבעה לו נכות כאמור בפסקת מ) לפקודה, "1)(ג)(5(9ְלִפי סעיף 
ְלַגֵּבי חלק משנת המס, יחולו הוראות פסקה זו על חלק מהכנסתו בשנת המס, שיחסו לכלל 
הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין 

) 1יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)( -(בפסקה זו  365
  ".מים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות(ב) כסכו- ו

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

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

 185לתקופה שבין . כלומר, 30/4/2013ְוַעד  1/10/2012-לתקופה שמ כאמור נכות לעובד נקבעה
  ).ימים בדיוק 212( ימים 364ימים לבין 

  ₪. 71,280 -) 2)(א)(5(9הסכום הנקוב בסעיף 

  ) רדצמב  31+  נובמבר 30אוקטובר +  31=  (  92 -שלגביהם נקבעה הנכות  2012מספר הימים בשנת 

בשנת המס שיחסו לכלל הכנסתו בשנת המס הוא כיחס תקופת  של העובד חלק מהכנסתו
  :הנכות

 ההכנסה בשנת המס  255,135×  יחס תקופת הנכות  92/  365= ₪  64,308
  קרה:השוואת הסכום לת

  ;"שקלים חדשים 71,280עד לסכום של "... 

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

  min]  )2הסכום הנקוב בפסקת משנה (א)( 280,71;  308,64= (  ₪ 308,64

  .גתשובה   
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הנוסף) אישור תיאום מס מפקיד שומה. רנן פועל על  מעבידהבלה מסרה לרנן ( 2012בתחילת   .11ר שאלה מספ
  בשכרה הנמוך, על פי האישור, רנן לא צריך לנכות מבלה מס הכנסה.ְּבִהְתַחֵּׁשב . הֹוָראֹוָתיופי 

 102ה בדיווח בטופס האם, על פי התקנות, חייב רנן לכלול את סכום המשכורת ששילם לבל
בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים שהוא מגיש בכל חודש לפקיד השומה? (

  )ַהָּבִאים

 לא, מאחר שרנן פועל על פי אישור תיאום מס מפקיד שומה.  .א  
 .102לכלול את סכום המשכורת ששילם לבלה בדיווח בטופס כן. על רנן   .ב
 לא. מאחר שרנן הוא "מעביד נוסף".  .ג
  , אבל אך ורק אם נוכה ְּבפֹוַעל מס ממשכורתה של בלה.כן  .ד

  פתרון  

  (א).11תק'  - ) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה  סעיפים רלוונטיים

  -) תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל11תקנה לפי   הסבר הפתרון

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

בחודש הקודם עד  14-, שכר עבודה, או מענק פרישה בתקופה שבין ה6תשלום לפי תקנה 
בין אם נוכה ממנה בחודש הדיווח, על סכום המשכורת ששילם, בתקופה האמורה,  13-ל

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

  .102על רנן לכלול את סכום המשכורת ששילם לבלה בדיווח בטופס כלומר, 

  .בתשובה   
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  :ְּכִדְלַהָּלןהיתה  2012בשנת  והכנסתשנים.  6זה קבוע בישוב כפר ורדים  תושב הוא רנן  .12שאלה מספר 

  ₪   149,830  .............. . משכורת1
  ₪  8,910  ........ ארוחותשווי . 2

  ? (סכום מעוגל) 2012בשנת  רנןמהו סך זיכוי תושב הישוב לו זכאי 

 ₪  19,049  .א  
 ₪  23,328  .ב
 ₪  17,980  .ג
  ₪  18,662  .ד

  פתרון  

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

  .2012בכל שנת המס  כפר ורדיםבע וקבתושב היה  רנן  הסבר הפתרון

על הכנסה חייבת מיגיעה  12%הנחה של  ַמְקָנה ,2012, בשנת המס כפר ורדיםתושבות קבע ב
  .לשנה₪  155,520אישית עד לתקרה של 

  - 2012מיגיעה אישית בשנת  רנןשל החייבת  והכנסת

  משכורת 830,149 + וחותראשווי   910,8=  ₪ 740,158

  ₪ 662,18 - (סכום מעוגל) 2012בשנת  רנןלו זכאי  "ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב"זיכוי 

   Min)  ה חייבת מיגיעה אישיתהכנס 740,158;  תקרה 520,155× (  שיעור ההנחה %12=  ₪ 40.662,18

  .דתשובה   
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חודשים  36, לאחר שירות סדיר (חובה) של 31/8/10-תחרר מצה"ל ב, הש23רווק בן , רנן  .13שאלה מספר 
₪.  8,170היה  3/2012-ו 2/2012, 1/2012 כל אחד מהחודשים) ב"ברוטו למס"( ושכרמלאים. 

  .ברוטו בחודש₪  7,286והועמד על ₪)  884-(ב שכרוהּוְפַחת  4/2012-החל ב

מס הכנסה יגבה משכרו  מה), כ1/1/12מתחילת השנה ( על בסיס מצטבראם המס מחושב 
  ? 4/12בתלוש  ),או כמה מס הכנסה יוחזר לו( רנןשל 

 ₪   0  .א  
 )החזר מס(  ₪  - 66  .ב
 )החזר מס₪  (  -  9  .ג
  )החזר מס₪  (  - 102  .ד

  פתרון  

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

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  :2012בשנת  רנןיים להם זכאי זיכו  הסבר הפתרון

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז   00.2  לחייל משוחררנ"ז 

   ₪ 75.913= ₪  215× נ"ז    25.4  סה"כ נקודות זיכוי

  8,170+  8,170+  8,170+  7,286=   31,796   החודשים: 4-שכר מצטבר ב

  31,796/  4=   7,949   החודשים: 3-השכר החודשי הממוצע ב

  ס "ברוטו" המוטל על השכר החודשי הממוצע:מ

904.86 = ₪ 14%  × )5,200 - 7,949 ( +10%  ×5,200  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

0 ₪  ) =0  ;913.75  - 904.86  (max 
  : 2012 ומרץ פברואר ,מס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר

935.80  = ₪14%  × )5,200 - 8,170 (  +10%  ×5,200  

  : 2012ומרץ פברואר  ,מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם בכל אחד מהחודשים ינואר

 max)  935.80 - 913.75;  ₪0 = (  22.05) =   מעוגל( ₪ 22

    :4/2012-ב רנןשל  והמס שיגבה משכר, הוא מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם  

  ) 0 × חודשים 4(  -) 22 × חודשים 3=(  )החזר מס( ₪ - 66

  .בתשובה   
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" עובד יומיימים רצופים כ" 3עבד  8/2012-. ב6/2/2011, נשוי ואב לפעוט יליד 35רנן, בן   .14שאלה מספר 
"בלה" היתה חברת בתקופת עבודתו ב₪.  1,055 -. שכרו בעד כל יום עבודה "בחברת "בלה

תקנות מס הכנסה לפי תוספת ב' למשכרו של רנן נוכה מס לפי לוח יומי [ כנסה זו הכנסתו היחידה.ה

  ]. (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

, אחרי ימים אלו 3("נטו לתשלום") בגין  רנןל היה על "בלה" לשלםמהו שכר ה"נטו" ש
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(ניכוי מס הכנסה? 

 ₪   3,165  .א  
 ₪  2,565  .ב
 ₪  2,337  .ג
  ₪  2,454  .ד

  פתרון  

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

  תקנות מס הכנסה (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה)

  חושב בדרך המפורטת להלן:ישל רנן עבודה בעד כל עבודת יום ההמס שיש לנכותו משכר   הסבר הפתרון

  ₪ 1,055×  ₪300 =  316,500  : 300-בוכפל ישכר העבודה בעד יום 

  :לפקודה 121חושב המס לפי הוראות סעיף יתקבל מהמכפלה, שהעל הסכום 

  )₪ 261,360המס המצטבר עד שכר ₪ ( 52,868.40) + 316,500 - 261,360× ( ₪33%= 71,064.60

  רנן:מהמס שחושב כאמור תובאנה בחשבון נקודות הזיכוי המגיעות ל

  2.00  תושב ישראל

  0.25  יעותנס

  2.00  נ"ז בעד פעוט, בשנת המס שלאחר שנת לידתו

  ₪ ₪10,965 =  2,580×    4.25  סה"כ נקודות זיכוי

  71,064.60 - ₪10,965 =  60,099.60  המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי:   

והמנה תנוכה משכר העבודה בעד  300-המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי יחולק ב
  60,099.60/  ₪300 =  200.33     :כל עבודת יום

אגורות יראוהו כשקל חדש  49כל שבר של שקל חדש משכר עבודה או מן המס העולה על 
. כלומר, משכר העבודה אגורות לא יובא בחשבון 49אחד; שבר של שקל חדש שאינו עולה על 

  ₪. 200של רנן בעד כל עבודת יום ינוכה מס הכנסה בסך של 

, אחרי ניכוי מס ימים אלו 3("נטו לתשלום") בגין  רנןל בלה" לשלםהיה על "שכר ה"נטו" ש
  )1,055 - 200× ( 3=  ₪ 565,2  :הכנסה

  .בתשובה   
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יממות. הנסיעה ליוון וכל ְיֵמי ַהְּׁשִהָּיה בה  14, ע"י מעבידה, למשך ליווןִנְׁשְלָחה בלה  2012בשנת   .15שאלה מספר 
  ים ְלִייּצּור הכנסתו של המעביד. היו ֶהְכֵרִחּיִ 

מחיר כרטיס במחלקת תיירים (  $  832 -  כרטיס טיסה במחלקת עסקים    הוצאות הנסיעה: 
  ).$ 468 - באותה טיסה 

  $  2,464 -  $ לכל לינה176, לינות במלון 14     

  ות.בלה הגישה את החשבון ואת המסמכים הִנְדָרִׁשים למעבידה וזה ֶהְחִזיר לה את כל ההוצא

למען הסר  מהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכרה של בלה לצורך חישוב מס, בשל הנסיעה לחו"ל? [

 ] .ספק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי ַעל ִּפי התקנות
  $  308  .א  

 $  616  .ב
  $  252  .ג

 $  499  .ד

 פתרון  

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

  : כרטיס טיסה במחלקת עסקים  הסבר הפתרון

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

  כרטיס במחלקת עסקים באותה טיסה.

  .$, לרכישת כרטיס הטיסה, מותרת בניכוי במלואה 832לפיכך, ההוצאה בסך 

  : הוצאות לינה

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

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

  כל הוצאות הלינה המוכרות. -ֲעבּור שבע הלינות הראשונות 

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

  המוכרות;כל הוצאות הלינה  -דולר  112×125%ְלַגֵּבי לינה שעלותה עד   )1(

מהוצאות הלינה המוכרות,  75% -דולר  112×125%-ְלַגֵּבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(
  דולר ללינה; 112×125%-אך לא פחות מ

"הוצאות לינה מוכרות", במדינה בה ניתן להגדיל את סכום הוצאות הלינה וההוצאות 
דולר  255×125%, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה  - 25%-האחרות ב

  ללינה, הנמוך ביניהם.

. לפיכך, יותרו לה בניכוי כל הוצאות $14, סה"כ לינות =  176בלה הוציאה ֲעבּור כל לינה 
  הלינה המוכרות:

  min)  התקרה$  255×  %125;  ההוצאה בפועל$  176× (  לינות $7 =  1,232  

$ לכל לינה 112×125%-הלינות (מהלינה השמינית ואילך), שעלותן גבוהה מ 7שאר   
  ):דולר ללינה  112×125%-מהוצאות הלינה המוכרות, אך לא פחות מ 75%(

  min  ;%125×112$  [max) התקרה $ 255×%125; ההוצאה $ 176× (  %75× [  $7 = 980

  $ $1,232 +  $980  =   2,212הלינות:   14סה"כ הסכום שיותר לניכוי ְּבַעד   

  $ ) 2,464 -$  2,212( =     $ 252וי:  הוצאות לינה שאינן מותרות בניכ

  

   $ 252:  הסכום שיש ִלְזקוֹף למשכורתה של בלה לצורך חישוב מס

  .גתשובה   
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  .16שאלה מספר 

  

, היסודשכר  על נוסף. )ברוטו( ₪ 13,730 - 1/2012, בחודש 23 תב רווקה, בלה של היסודשכר 
  חודש. בכל נטו₪  3,591 של בסך תוספת מיוחדת המעביד הל משלם

התעלמו מדמי ביטוח ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2012- לצורך חישוב מס ב בלה של המהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  18,860  .א  
  ₪   18,214  .ב

 ₪   18,278  .ג
  ₪   18,770  .ד

  פתרון    

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

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה( תקנות מס הכנסה

  ₪ 730,13   בלה של היסוד שכר  הסבר הפתרון

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נסיעותנ.ז. 

  50.0  אשהנ.ז. 

  ₪ ₪591.25 =  215×   2.75  סה"כ נקודות זיכוי

. )14%מדרגת מס ( ₪ 1,035.20בחודש הוא ₪  8,880משכורת של  ְּבִגיןלפי טבלאות המס, המס 
  .התוספת המיוחדתתשלום כלומר, ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .21%במדרגת מס שולי  בלה תנמצא 13,730בשכר 

   13,730+  3,591) /  1 - 21%= (  18,275.57<  21%"גבול" מדרגת המס  14,430

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 430,14 - 730,13 ( = ₪ 700סך , נותר "ברוטו" ב%21במדרגת מס 

  ₪. 147  - 21%ומס בשיעור ₪,  553 -"נטו"  79%-מתפצלים ל₪  700

   3,591 - ₪553 =  3,038יתרה שנותרה לגילום:  

    .30% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  038,3) /  1 -  %30= (    ₪ 340,4  גילום היתרה:   

  700+  4,340=   ₪  5,040  כשהוא מגולם:₪  3,591הסכום   

   13,730+  5,040=  18,770>  30%"גבול" מדרגת המס  21,780

     ₪ 018,77  :   2012/1-  לצורך חישוב מס ב בלה של השכר

  .דתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

    :הבאים השכר ֵמְרִכיֵבי הּוְרַּכב) מהנדס הפיתוח( רנןשל  1/2012שכר 

  ₪   13,547  .................................................................   בסיסשכר   .1
  ₪   428  ...............................................................תוספת ותק   .2
  ₪   1,426  דמי מחלה .................................................................  .3
  ₪   479  .........        אות נסיעה לעבודה וממנההשתתפות מעביד בהוצ  .4

 רנןלמען הסר ספק,  לקרן השתלמות [₪  1,191רנן סך של ִהְפִריׁש המעביד ֲעבּור  ,שכרמלוא הבגין 

  ].כדין לאותה קופה והפריש את חלק

  ? של רנן ְּבֶׁשל הפרשת המעביד לקרן השתלמות 1/2012מהו השווי אשר ִייָזֵקף לשכר 

 ₪   68.02  .א  
 ₪   12.60  .ב
 ₪   142.87  .ג
  ₪    35.92  .ד

  פתרון    

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

   -(ה) לפקודה 3לפי ס'   הסבר הפתרון

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

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

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

 - יראום כהכנסת עבודה של העובד בעת ששולמו לקרן. ְלִעְנַין זה 
למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר  - ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה  -" משכורת קובעת"

אך לא יותר מכפל הסכום  -ים שעות נוספות ותשלומים ְּבֶׁשל מאמץ מיוחד או אירוע מסוי
המהווה תקרה ְלִעְנַין תשלום תוספת היוקר ְּכִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכם ֵּבין לשכת 

  " התיאום של הארגונים הכלכליים ְלֵבין ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

ת את "משכורת קובעת" כולל -") חבק מס הכנסהלפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה ("
המרכיבים הבאים: שכר יסוד, תוספות היוקר המתוספות לשכר וכן כל תוספת קבועה אחרת 
הנכללת כמרכיב לפנסיה לרבות דמי הבראה. "משכורת קובעת" איננה כוללת שכר שעות 
נוספות, שכר פרמיות, פריון עבודה או כל תשלום הבא לכיסוי הוצאות העובד: כגון החזר 

עה, ביגוד. כמו כן אין לכלול במשכורת הקובעת תשלום עבור אירוע הוצאות רכב, קצובת נסי
  מסוים או עבור מתן שירות חד פעמי למעביד.

השתתפות מעביד בהוצאות נסיעה אין לכלול " ן, במשכורתו הקובעת לקה"ל של רנלפיכך
  ₪. 15,712ה". כמו כן, לא תעלה המשכורת הקובעת לקה"ל על לעבודה וממנ

  

  של רנן: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

 min]  תקרת משכורת לקה"ל 15,712) ; בסיס  13,547+  ותק 428+  מחלה ₪1,426 = [ ( 15,401
  משכורת קובעת 15,401×  ₪7.5% =  1,155.08    של רנן: מהמשכורת הקובעת 7.5%

  לגבולות שבחוק, שיזקף לשכרו של רנן: ֵמַעלהסכום ששילם המעביד לקה"ל 

92.35 ₪  =5.081,15 - 1,191.00  

  .דתשובה   
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מעבידו ( לפקודה 10 ס' מת עבודה במשמרות לעניןיבו מתקי ,ַיְצָרִני ְּבִמְפָעל פועל ִיּצּורהוא רנן   .18שאלה מספר 

ְּבֶׁשל ₪  24,372 ִמּתֹוָכּה, 148,692היתה  2012 בשנת המסהכוללת ממשכורת הכנסתו . )היחיד
עבודה ְּבֶׁשל ₪  46,764-עבודה במשמרת שניה וְּבֶׁשל ₪  42,108ראשונה,  עבודה במשמרת

דמי מורכב צמוד שימוש בשווי מ ָנְבָעה )₪ 35,448( . יתרת ההכנסה ממשכורתבמשמרת שלישית
  .הבראה

  ? 2012 בשנת רנן קבליש משמרות בגין במס הזיכוי מהו סכום
 ₪   3,656  .א  

 ₪   10,920  .ב
 ₪    13,331  .ג
  ₪   9,675  .ד

  תרוןפ  

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

  זיכוי ִמְׁשָמרוֹת:  הסבר הפתרון

  ₪   148,692  : 2012-הכנסה כוללת של רנן ממשכורת ב

   ₪   320,124  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

  ₪    24,372  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  שניה  42,108+  שלישית  ₪46,764 =   88,872  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  88,872 - ₪24,372 =    64,500  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  64,500×  ₪15% =   9,675  הטבת המס:

  בשנה₪    10,920  :הזיכוי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייה

  min)  675,9;  תקרה 920,10= (  ₪   675,9  :בדיקה מול התקרה

  .דתשובה   
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  .19שאלה מספר 

  

משכורתו . 31/5/2012-ב שפרששנים, במשרה מלאה, עד  7מעבידו היחיד  עבד אצל רנן
  החודשית ְקבּוָעה (ְלַרּבֹות "המשכורת האחרונה" לפני הפרישה), כמפורט ְלַהָּלן:

  ₪     8,690  ........................ משולב.  שכר 1
  ₪  1,130  .................  משמרות.  תוספת 2
  ₪   2,345  .  שכר פרמיות .......................3

  ₪. 91,765 -סך מענק ההון שרנן קיבל ממעבידו, עקב הפרישה 

  א) לפקודה?7(9לפי ס' , הון זהמס של מענק ב החייבמהו החלק 

 ₪   23,025  .א  
   ₪  8,115  .ב

 ₪   30,935  .ג
  ₪   6,610  .ד

  פתרון    

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

  א)(א) לפקודה:7(9ס' לפי   הסבר הפתרון

עד סכום השווה למשכורת של חודש לכל שנת  - מענק הון שנתקבל עקב פרישה   )1(  "
עבודה, לפי המשכורת האחרונה; עלה סכום המענק על השיעור האמור, רשאי 

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

לכל שנת ₪  11,950בשום מקרה לא יעלה הסכום הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  עבודה וחלק יחסי מסכום זה ְּבֶׁשל עבודה בחלק משנה;  "

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

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

  פיטורין) שחייבים לשלם עבורו פיצויים.

  8,690+  1,130+  ₪2,345 =  12,165  משכורת של חודש, לפי משכורת אחרונה: 

  של מענק ההון:ַהָּפטּור החלק 

   min  [min)  תקרה 11,950;  12,165× (  שנות עבודה 7;  המענק בפועל ₪91,765 = [  83,650

  מענק ההון עקב הפרישה 91,765 - פטור 83,650=  ₪ 8,115  נק: החלק החייב במס של המע

  .בתשובה   
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התפטר  31/7/2012-. ב1/6/2009-, התחיל לעבוד אצל מעבידו היחיד ב27רנן, רווק בן   .20שאלה מספר 
 ּוָלאֶׁשּמ 161-בטופס ה₪.  4,799היתה  7/2012מעבודתו. משכורת החודש ששולמה לו לחודש 

), א) לפקודה7(9לפי ס' (ֶׁשֶחְלקֹו ָּפטּור ממס  מענק פרישה, חושב לרנן 7/2012תשלום שכר  במועד
  .הכנסה במס חייב₪,  2,022סך של  -וחלקו 

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

 ₪  202  .א  
 ₪   156  .ב
 ₪   263  .ג
  ₪    175  .ד

  פתרון  

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

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

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

  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

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

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

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

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

  החישוב:

      נקודות זיכוי:

  ישראל שבתו 2+  נסיעות  0.25=  2.25

  25.2×  215=  ₪ 483.75  -סכום נקודות הזיכוי   

  .₪ 4,799 - 7/2012, לחודש רנןמשכורת החודש ששולמה ל

  2,022/  ₪12 =  168.50  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 4,799+  168.50 ₪ = 4,967.50       מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-משכורת החודש + החלק ה

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

496.75 ₪ = 10% × 4,967.50  

 max)  0;  496.75 - 483.75= (  ₪  13.00  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

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

479.90 ₪ = 10% × 4,799.00  

 max)  0;  90.479 - 483.75= (  ₪  0  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  13 - ₪0 =  13  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-הפרש המס מוכפל ב
  13×  12=  ₪ 156  קבועה"):

  .בתשובה   
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  .21שאלה מספר 

  

שווי  כולל₪,  38,612 - 01/2012בחודש  ")ברוטו למסמס (" תשלוםְלצֹוֶר  בלה שכרה של
 2,534עבורה לקופת גמל לקיצבה ַמְפִריׁש של בלה ַמֲעִביָדּה   .)₪ 6,120 ( 5שימוש ברכב קבוצה 

למען בחודש [₪  186בדן כושר עבודה ואביטוח ולתגמולי המעביד),  ַמְרִּכיבבחודש (על חשבון ₪ 

  ].פק, בלה מפקידה גם היא את חלקה, כדין, לאותה קופת גמלהסר ס

הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה  בגין 1/2012מהו השווי שיש ִלְזקוֹף לבלה בתלוש 
  ולביטוח אובדן כושר עבודה (סכום מעוגל)?

 ₪   134  .א  
 ₪   283  .ב
 ₪   0  .ג
  ₪   186  .ד

  פתרון  

  ות מס הכנסה) לפקודת מס הכנסה, הנחי14(32סעיף   סעיפים רלוונטיים

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

  :2012בשנת המס א.כ.ע. חישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין   הסבר הפתרון

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל .1
  ₪. 32,492ברכב:  ללא שווי השימוש  בלהשל  הכנסת עבודה

  רגילשכר  38,612 - 5ווי שימוש ברכב קבוצה ש ₪6,120 =  32,492

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  32,492 ; 34,476 ( × 7.5% = ₪ 2,436.90 >₪  2,534

 max)  0;  2,534 - 2,436.90= (  97.10שווי קיצבה: 

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

  תיזקף כשווי.₪)  186מאחר שקיים שווי קיצבה, כל הפרשת המעביד לביטוח א.כ.ע. (

ְּבִגין הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח  1/2012בתלוש  לבלההשווי שיש ִלְזקֹוף 
  שווי קיצבה 97.10+  שווי א.כ.ע. 186=  ₪ 283   -) אובדן כושר עבודה (סכום מעוגל

  .בתשובה   
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), קיבל מענק פרישה 5/2010-בשנות עבודה. בפרישתו ( 36, לאחר 5/2010-רנן פרש מעבודתו ב  .22שאלה מספר 
כל שנות עבודתו. שיעור עליית המדד בין היום  בשל₪,  144,000) בסך לפק' א)(א)7(9 'סלפי (ָּפטּור 

, התחיל 67, לאחר שהגיע לגיל 10/2012-. ב4% - 1/1/12בו התקבל מענק הפרישה עד יום 
  ).כולה "קצבה מזכה"( מעבידו עבורובחודש, מקרן פנסיה ֶׁשָעַרך ₪  7,200בסך  לקבל קצבה

  ?)סכום מעוגל( 10/2012-של הקצבה (הקצבה החייבת) שקיבל רנן ב החייב במסהחלק  ומה

 ₪   4,636  .א  
 ₪   3,637  .ב
 ₪   4,597  .ג
  ₪  4,761  .ד

  פתרון  

  .3ס'  -א.   חוק גיל פרישה 9, ס' 1ס'  -ודת מס הכנסה פק  סעיפים רלוונטיים

  67גיל   )גיל הפרישה או הגיל שבו החל לקבל קצבה מזכה, לפי המאוחר( "גיל הזכאות" של רנן   )1(  הסבר הפתרון

  -ההון הפטור   )2(
  ₪  641,277  ] תקרת הקצבה המזכה 8,190×  43.5%×  מכפיל ההמרה להון ₪180 =  641,277אופן חישובו: [ 

 1המענקים הפטורים כשהם צמודים למדד מהיום שבו התקבלו עד יום חישוב   )3(
  -  בינואר בשנה שבה חל גיל הזכאות, ומוכפלים במקדם

מהיום שבו , כשהוא צמוד למדד 2010-המענק הפטור שקיבל רנן בפרישתו ב
  -  1/1/2012התקבל עד יום 

  

  5/2010-מענק פטור שהתקבל ב 144,000×  שיעור עליית המדד  1.04 ₪ = 149,760

סכום המענקים הפטורים לפי סעיף א(ג) לפקודה (9", כמשמעותם בס' מענקים פטורים"

  - )שנות עבודה 32- א)(א) שקיבל יחיד בעד שנות עבודתו שקדמו לגיל הזכאות, ולא יותר מ7(9

133,120 =  
 min)שנות עבודה כאמור במקרה שתואר 36;  32(

  מענקים שקיבל 149,760× 
  שנות עבודה כאמור במקרה שתואר 36

  1.35 -) מעוגלה"מקדם" (

  = 1.349293933  אופן חישובו:[   
 תקרת הקצבה המזכה 8,190×  35%×  מכפיל ההמרה להון 180

[  
  )2א)(א)(7(9 לפי ס'הפטור המרבי לכל שנת עבודה  11,950×  32

  - מוכפלים במקדם, כשהם צמודים למדד "מענקים פטורים"

  ₪   179,712  צמודים למדד "מענקים פטורים" 133,120×  קדםמ ₪1.35 =  179,712

   -יתרת ההון הפטורה" "  )4(
  ) לעיל.2שחושב בס' (מהסכום לעיל  )3שחושב בס' ( סכוםההסכום המתקבל מהפחתת 

  ההון הפטור 641,277 -  כפלים במקדםמוצמודים ו "מענקים פטורים" ₪179,712 =  461,565

461,565  ₪  
, לכן אין סכומי היוון בפטור שיש לנכות מ"יתרת ההון ם עקב היוון קצבאותמיסכוהערה: רנן לא קיבל (

  )א(ה) לפקודה9הפטורה", לפי ס' 

    -יתרת הפטור החודשי לקצבה מזכה   )5(

  =  יתרת הפטור החודשי לקצבה ₪  2,564.25
  יתרת ההון הפטורה 461,565

  
  

    מכפיל ההמרה להון 180

   -הקצבה הפטורה של רנן   

  ₪  min 2,564) של רנן המזכההקצבה ₪  7,200; יתרת הפטור החודשי לקצבה  ₪ 2,564.25( 

  - הקצבה החייבת של רנן   )6(

    של רנן המזכההקצבה ₪  7,200 - הקצבה הפטורה של רנן₪  ₪2,564.25 =  4,635.75  ₪   4,636
  

  .אתשובה 
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  .6/2012 חודש לעובדיו את משכורת רנן ') שילםב(יום  2/7/2012-ב  .23שאלה מספר 

 לקופות ְלַהֲעִביררנן ַעל ), קופות גמל כללים לאשור ולניהול(על פי תקנות מס הכנסה , מתי
עובדיו? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר מבין  שלזו משכורת  בעד התשלומים הגמל את

  ].7/2012למען הסר ספק, לא חלו חגים וערבי חג בחודש [  )?משפטים הבאיםה

 ).6/2012ימי עסקים מתום חודש  7( 9/7/2012', בלא יאוחר מיום   .א  
 ).6/2012ימי עסקים מיום תשלום משכורת  7( 11/7/2012', דלא יאוחר מיום   .ב
 ).6/2012ימים מתום חודש  15( 15/7/2012', אלא יאוחר מיום   .ג
  ).6/2012ימים מיום תשלום משכורת  15( 17/7/2012', גאוחר מיום לא י  .ד

  פתרון  

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

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

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

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

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

  ָנַפל בחג או בערב חג. ה', ֶאָּלא ִאם ֵּכן-הוא כל אחד מהימים א' "יום עסקים", לענין זה,

  .2/7/2012-בם רנן של עובדיו שיל 6/2012 את משכורת

הם המועד המוקדם מבין המועדים (יום תשלום המשכורת)  2012/2/7ימי עסקים מיום  7
  .שלעיל 20הנקובים בתקנה 

ימי עסקים מיום תאריך ויום בשבוע

תשלום המשכורת

אירוע

01/07/2012 יום א

יום תשלום המשכורת02/07/2012 יום ב

03/07/20121 יום ג

04/07/20122 יום ד

05/07/20123 יום ה

06/07/2012 יום ו 

07/07/2012 שבת

08/07/20124 יום א

09/07/20125 יום ב

10/07/20126 יום ג

7 ימי עסקים מיום תשלום המשכורת11/07/20127 יום ד

12/07/20128 יום ה

13/07/2012 יום ו 

14/07/2012 שבת

  15 ימים מתום החודש15/07/20129 יום א
רק אם ישולמו לא יאוחר  ,שתשלומיו של רנן לקופת הגמל ייחשבו כמשולמים בזמן ,מכאן

  .11/7/2012לא יאוחר מיום ד',  משבעה ימי עסקים מיום תשלום המשכורת. כלומר,

  .בתשובה   
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של עובדיה הזרים  ִמְּׂשָכָרםבלה, המעסיקה כדין עובדים זרים בענף החקלאות, מבקשת לנכות   .24ר שאלה מספ
  ).להלן: "ההיטל"את ההיטל על העסקת עובד זר (

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין האם רשאית בלה לעשות זאת, על פי החוק הרלוונטי? (
  )המשפטים הבאים

 משכר המינימום. ִיְפַחתבלבד ששכרו של העובד הזר, לאחר ניכוי ההיטל, לא כן, ו  .א  
 .של העובד הזר משכרוההיטל כן. על פי החוק הרלוונטי, יש לנכות את   .ב
 .של העובד הזר משכרוההיטל לא. על פי החוק הרלוונטי, אין לנכות את   .ג
  ה מהכנסתו.ינוכההיטל הסכים בכתב כי , אלא אם כן העובד הזר לא  .ד

  פתרון  

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

התוכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות ) לחוק ב(45ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
  -  )2004- ו 2003שנות הכספים הכלכלית ל

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

  .של העובד הזר משכרוההיטל אין לנכות את על פי החוק הרלוונטי,  כלומר,

  .גתשובה   
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כשהיא מבוטחת בקרן פנסיה  ,1/3/12- , התקבלה לעבודה אצל מעביד חדש ב29-בלה, בת ה  .25שאלה מספר 
בינה לבין מעבידה החדש, עליו  ֶׁשֶּנְחַּתם). לפי הסכם אישי מעבידה הקודם עבורה ֶׁשָעַרמקיפה (

עומד על  השיעור ַהַהְפָרׁשֹות בגינשכחודשי עבודה,  10אותה בביטוח פנסיוני, לאחר תום ְלַבֵּטַח 
  ").ֵמִטיבה ("הסדר פנסיה משכר 19.83%

של הסדר הפנסיה ייּׂשּומוֹ  ֶהָחַלת, עד הרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובהה והאם, לפי צ
בחר/י את המשפט הנכון ( בהסדר פנסיוני כלשהו? בלהאת ְלַבֵּטַח , חייב המעביד ַהֵּמִטיב

  )ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 ְּבֶהְתֵאם בלהאת  , על המעביד לבטחַהֵּמִטיבשל הסדר הפנסיה  מוֹ ּוּׂשייֶהָחַלת עד  כן.  .א  
 ההרחבה ְּבַצומועדים ולשכר המפורטים , ול)19.83%(אישי שבהסכם ה לשיעורים

 האמור.
בביטוח פנסיוני  שהתקבל לעבודה כשהוא מבוטחמי על  תהוראות צו זה לא חלולא.   .ב

 כלשהו.
ֵאם , על המעביד לבטח את בלה ְּבֶהְת ַהֵּמִטיבשל הסדר הפנסיה  מוֹ ּוּׂשייֶהָחַלת עד  כן.  .ג

 ו.למועדים ולשכר המפורטים בו ,ההרחבה האמור ֶׁשְּבַצו לשיעורים ַהִּמְזָעִרִּיים
  .ֵמִטיבהסדר פנסיה מעבידו ְמחּוָּיב לבטחו בעל מי ש תהוראות צו זה לא חלולא.   .ד

  פתרון  

  צו ההרחבה (נוסח משולב) לפנסיה חובה  סעיפים רלוונטיים

   -סח משולב) לפנסיה חובה (א) לצו ההרחבה (נו4לפי ס'   הסבר הפתרון

שהוראות צו זה  צו זה יחול על כל עובד המועסק או שיועסק בכל מקום עבודה, בכפוף לכך  "
המפורטים בסעיפים הקטנים להלן,  לא יחולו על מי שמתקיים לגביו ולו אחד מהתנאים

  ):: ״עובד״ ו/או ״עובדים״הן בצו זלשקבועים, בהם (לה ובכפוף לסייגים הקבועים, ככל

עפ״י הסכם קיבוצי  מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו ְמחּוָּיב לבטחו,  ) 1
נוהג ו/או צו הרחבה, קיים או  ו/או הסדר קיבוצי ו/או הסכם אישי ו/או מנהג ו/או

פנסיוני״), כך ששיעור ההפרשות בגינו לקופת  עתידי, ו/או דין (להלן: ״הסכם לביטוח
 ר כי עלהמובמשכר העובד.  17.5%ה, עומד לכל הפחות על הפנסי גמל, לרבות לקרן

זה, שתחילת  עובד שמעבידו מחויב לבטחו בהסדר פנסיה מטיב, כמשמעו בסעיף
יותר ממועדי תחילת ההפרשה  ההפרשה על פי ההסדר האמור חלה במועד מאוחר

בצו זה בתקופה שעד להחלת יישומו של  להלן, יחול האמור 6הקבועים בסעיף 
  "   .הפנסיה המטיבהסדר 

  .גתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
  

  הבאים:התשלומים מ הּוְרַּכבבלה שכר של תלוש ה  .26שאלה מספר 

  ₪  8,347  ................................................................................... .  שכר יסוד1
  ₪  182  ................................................................................ ֶוֶתק.  תוספת 2
  ₪  69  .................................................................... ַהִּמְחָיה יֹוֶקרתוספת .  3
  ₪  198  .................) המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה השתתפות.  דמי נסיעות (4

 פיצויי פיטורים? תקנותְלִעְנָין  עבודתה שכרֶׁשּיּוְבאּו ְּבֶחְׁשּבוֹן סך הרכיבים ַמהּו 
 ₪   8,796  .א  

 ₪   8,529  .ב
 ₪   8,347  .ג
 ₪   8,598  .ד

 פתרון    

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

 ),יצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטוריםתקנות פל 1לפי תקנה   הסבר הפתרון
  הרכיבים שיובאו בחשבון שכר העבודה לענין תקנות אלה הם:

  ;שכר יסוד)   1(  (א)  " 

  ;תוספת ותק)   2(  

  ;תוספת יוקר המחיה)   3(  

  )   תוספת משפחה.4(  

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

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

אינם "שכר עבודה רגיל" של העובד  )השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנהדמי נסיעות (
  מובאים בחשבון שכר העבודה לענין תקנות פיצויי פיטורים.ואינם 

  :לענין תקנות פיצויי פיטוריםשל בלה סך הרכיבים שיובאו בחשבון שכר עבודתה 

 שכר יסוד 8,347+  ותקתוספת  182+  תוספת יוקר המחיה 69 ₪ = 8,598
  

 .דתשובה 
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  .)מעבידה הראשון( , בלה התפטרה מעבודתה אצל רנןדשי עבודה רצופיםחו 5, לאחר 7/6/2012-ב  .27שאלה מספר 

של יחסי  ְוִסּיּוָמם ִּבְדַבר תחילתם ִּבְכָתבאישור  להָלֵתת על רנן  סיום עבודתה,ְלאוֹר , האם
  )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים(? מעביד-עובד

 אישור כזה. בִּבְכתָ אם בלה דרשה  אבל אך ורקכן,   .א  
 שבלה התפטרה מעבודתה.ֵמַאַחר לא,   .ב
  כן. על רנן לתת לבלה אישור כזה.  .ג
  .ְּכִפיּטּוִרים ,פיצויי פיטורים חוק ְלִעְנָין ה,רואים את התפטרות ֵּכן ִאם ֶאָּלאלא,   .ד

  פתרון  

  .8ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 8ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

מעביד ייתן לעובדו, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי   (א)  "
  .מעביד-עובד

לא נתן מעביד לעובד אישור כאמור בסעיף קטן (א) עד תום ארבעה עשר ימים מיום   ב)(
העבודה האחרון של העובד, או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי 

(להלן  1977- תשל"ז) לחוק העונשין, 1(א)(61קנס כאמור בסעיף  -המוקדם מביניהם, דינו 
  חוק העונשין). -

יד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה כאמור בסעיף קטן נושא משרה בתאג  (ג)
מחצית הקנס  -(ב) על ידי התאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו 

מנהל פעיל  -) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" 1(א)(61האמור בסעיף 
תאגיד על ניהול כוח האדם בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, ופקיד האחראי מטעם ה

  בתאגיד.

נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ב) על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי   (ד)
נושא משרה הפר את חובתו לפי סעיף קטן (ג), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי 

  למלא את חובתו.

ה והבריאות של הכנסת, שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה הרווח  (ה)
  "  לקבוע פרטים נוספים שיש לכלול באישור.

  .גתשובה   
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, שילם לה המעביד מקדמה בסך 26/6/2012-בחודש. ב₪  6,500 -שכר העבודה של בלה קבוע  .28שאלה מספר 
  ).ופת עבודתההיתה זו המקדמה הראשונה שקיבלה בתק( 6/2012על חשבון שכר חודש ₪  2,275של 

בחר/י את המשפט הנכון האם רשאי המעביד לנכות את המקדמה משכר העבודה של בלה? (
   )ביותר מבין המשפטים הבאים

 .יותר מרבע שכר העבודההמקדמה בתנאי שלא ינוכה על חשבון כן, ו  .א 
 לא, אלא אם כן בלה הסכימה בכתב כי המקדמה תנוכה משכר עבודתה.  .ב
 את המקדמה משכר העבודה של בלה.כן. המעביד רשאי לנכות   .ג
  לא. לפי החוק הרלוונטי, אין לנכות מקדמות משכר עבודה.  .ד

  פתרון 

  .25ס'  -חוק הגנת השכר  סעיפים רלוונטיים

   לחוק הגנת השכר, לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה: 25 לפי ס' הסבר הפתרון

בתנאי שלא ינוכה על חשבון חוב חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד,   )6(  (א)  "
  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 (

בוד אצל המעביד, רשאי המעביד לנכות על אף האמור בסעיף קטן (א), חדל עובד לע  (ב)  
  "   משכרו האחרון של עובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות.

). לפיכך, ₪ 19,500) לא עלתה על שכר עבודה בעד שלושה חודשים (₪ 2,275המקדמה ששולמה (
  .המעביד רשאי לנכותה משכר העבודה של בלה

  .גתשובה  
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תו בוע עבודשו. שכרו משתלם על בסיס של ימי עבודה. אצל מעביד ְמֵלָאהעובד עבודה  רנן  .29שאלה מספר 
בעד כל יום עבודה הוא . שעות עבודה בכל יום 8.6, ')ה-ימים (א' 5הוא בן  ובמקום עבודת

 ושל תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה. לדמי מחלה ִנְקַּבַעת לפי חוק דמי מחלה זכותו. ₪ 516מקבל 
  .ימים 20עומדת על  )"תקופת הזכאות המקסימלית"(

נמסרה ( עקב מחלה ומעבודתנעדר  רנן) 15/5/2012' (גיֹום  )ּכֹוֵלל( ְוַעד) 7/5/2012' (בָהֵחל ְּביֹום 

  .ומסר למעביד אישור מחלה ַּכִּדין) 16/5/2012( 'דרנן חזר לעבודה ביום ). במועד הודעה למעביד

  ?5/2012סך דמי המחלה שעל המעביד לשלם לרנן בתלוש , החוק דמי מחל לפי, מהו

 ₪   2,580  .א  
 ₪   2,064  .ב
 ₪  3,096  .ג
  ₪  3,612  .ד

  פתרון  

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

  גמול עבודתו של רנן משתלם על בסיס של ימי עבודה. לפיכך, הוא "עובד בשכר".  הסבר הפתרון

   -(א) לחוק דמי מחלה 2לפי ס' 

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

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

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

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

  ] )15/5/2012) ְוַעד (ּכֹוֵלל) יֹום ג' (7/5/2012ָהֵחל ְּביֹום ב' ( [ ימים 7  תקופת המחלה:

  ] 7>  20[     .ימים 20עומדת על  רנן תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שלתוני השאלה, לפי נ

שכר העבודה שהיה רנן זכאי לקבל בעד כל יום עבודה בתקופת    ְליֹום₪  516  דמי מחלה לפי החוק:

  .זכאותו לדמי מחלה אילו המשיך בעבודתו

  :החישוב

 יום  תאריך

בשבוע

שיעור דמי 

מחלה

 דמי מחלה 

לתשלום

                -אין יום ב07/05/12

               50%258יום ג08/05/12

               50%258יום ד09/05/12

               100%516יום ה10/05/12

                -יום ו 11/05/12

                -שבת12/05/12

               100%516יום א13/05/12

               100%516יום ב14/05/12

               100%516יום ג15/05/12

  סה" כ            2,580
  .אתשובה   
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ְלֵׁשם ₪,  16,604, עד לסכום של תשל עובד הצו עיקול על שכר 19/8/2012-עביד קיבל במ  .30שאלה מספר 
שני ילדים  ושעמ יחיד" - )ילדים 2גרושה + ת (של העובד משפחתהֶהְרֵּכב . בנקתשלום חוב ל

 ₪. 8,372 - ) על פי חיקוקהחודשי, ַהּנֹוָתר אחרי ניכויי החובה ( לפחות". שכרה
  ?)סכום מעוגל( , ְלִפי חוק הגנת השכרתהעובדשל  הל משכרּוּקַ מהו הסכום ֶׁשְּיע

 ₪   4,151  .א  
 ₪   4,904  .ב
 ₪  2,093  .ג
 ₪   5,077  .ד
  

  פתרון  

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

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

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

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

 אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".
"סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם  -(ב) לחוק הגנת השכר 8ְלִפי ס' 

 תשלום מזונות".
לא . כלומר, הוא בנקחוב לנועד לשם תשלום  ₪) 16,604לעקל ְלִפי צו העיקול ( הסכום שיש

  (א) חלות עליו.8נועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' 

של  הלפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודת
מהסכום  43.50%הוא "", שני ילדים לפחות ושעמ יחידהוא " ה, שהרכב משפחתתהעובד

    ):סכום מעוגל₪ ( 3,468", כלומר הבסיסי פחות הסכום הבסיסי לילד

  הסכום הבסיסי 8,370×  43.5% - הסכום הבסיסי לילד ₪173 = 3,467.95=    סכום מעוגל₪  3,468

  :העובדמשכר העבודה החודשי של  80%-סכום זה אינו גבוה מ

  העובדעבודה החודשי של שכר ה 8,372×  80%=  6,697.60<  3,468 

   - תהעובדשל  הלפיכך, הסכום שיעוקל משכר

 min]  ) חובההשכר אחרי ניכויי  372,8 - לא ניתן לעקל  468,3=  904,4(;  החוב 604,16[ =  ₪ 904,4
  .בתשובה   
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שבוע העבודה . ) בעכומשרד עו"דו (אצל מעביד 1/5/2011-), התחיל לעבוד ביומי, עובד בשכר (רנן  .31שאלה מספר 
  ]. לא עובד בחגי ישראל רנן  '). [ו-ימים (ימים א' 6, הוא בן ו, במקום עבודתרנןשל 

  -  רנן, מתוך דו"ח הנוכחות של 5/2012-בלהלן רשימת אירועים 

  .עבד רנן  דיום   9/5/12

  .לעבוד ביום זה ממנו ָּדַרׁששהמעביד  ַלְמרֹות, רנן לא עבד ל"ג בעומר יום ה  10/5/12

  רנן עבד.   יום ו  11/5/12

  רנן עבד.   יום ו  18/5/12

  רנן לא עבד.    שבת  19/5/12

 ,20/5/2012רנן היה בחופשה שנתית מאושרת מיום א',   יום ירושלים  יום א  20/5/12
    יום ו  25/5/12  .25/5/2012יום ו', ועד 

  רנן לא עבד.  ערב שבועות  שבת  26/5/12

  רנן לא עבד.  חג שבועות  איום   27/5/12

  רנן עבד.    יום ב  28/5/12

על היה , ְּבַעד כמה ימי חג 5/2012-ימי עבודה ב החסירלא  רנןאם, ְלַמֵעט הימים שלעיל, 
  ?, לפי צו ההרחבה הרלוונטי5/2012בתלוש  דמי חגים ולשלם ל המעביד

 ימי חג. 2  .א  
 ימי חג. 1  .ב
 ימי חג. 0  .ג
  ימי חג. 3  .ד

  פתרון  

  .הסכם מסגרת -צו הרחבה   ונטייםסעיפים רלו

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

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

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

  " עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלים בשבת.   

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

   .חג שבועות - אחד חג  וםיחל  5/2012-ב

   רנן לא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג ללא הסכמת המעביד.

  .5/2012בתלוש אחד (חג שבועות) חג  וםזכאי לדמי חגים בעד י הוא, לפיכך

  .בתשובה   
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 9/8/12-. בימי עבודהשל  על בסיסלו . שכרו ִמְׁשַּתֵּלם 1/2/11- רנן התחיל לעבוד אצל מעבידו ב  .32שאלה מספר 
  לתוקף ְּבתֹום תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק. ֶׁשִּתָּכֵנסהודיע למעביד על התפטרותו, 

כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורים, לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על רנן  
 ָלֵתת למעבידו?

  ימים.   20  .א  

 ימים.  17  .ב
 ימים.   15  .ג
 ימים.  18  .ד

 פתרון  

  .5, ס' 4, ס' 1ס'  -חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות   יפים רלוונטייםסע

 .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות: 1ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

   - בחוק זה 

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

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

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

  

  בשכר".-, רנן הוא "עובדימי עבודה. ְלִפיָכשכרו של רנן ִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של 
  

  .פטר במהלך שנת עבודתו השניהרנן הת
  

   -לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  4ְלִפי ס' 

  עובד בשכר ַזַּכאי להודעה מוקדמת לפיטורים, כמפורט להלן:  " 

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

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

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

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

יחולו,  4-ו 3"הוראות סעיפים  - להתפטרות לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ו 5ְלִפי ס' 
  בשינויים המחויבים לפי הענין, על הודעה מוקדמת להתפטרות.

  

חודשי עבודה בשנת עבודתו מעט יותר מששה , השלים רנן 9/8/12במועד התפטרותו, ביום 
י יום, בשל כל שנ 14) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, נוסף על 2(4השניה. ְלִפי ס' 

  ם אחד.חודשי עבודה בשנה האמורה, הוא חייב לתת למעבידו הודעה מוקדמת של יו
  

 ] 14+  6/  2  = [                       .  ימים 17, על רנן למסור למעביד הודעה מוקדמת של כלומר
  .בתשובה   
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, ְּדֵמי ְנִסיעֹות ישולמו הִפי ֶהְסֵּכם העבודה שללְ . 60% -בלוד. חלקיות משרתה  ועובדת גרה בלה  .33שאלה מספר 
היא לה ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה. בכל יום 

ְמאּוְרֶּגֶנת על חשבון  ְּבַהָּסָעה בתחבורה ציבורית. בחזרה מהעבודה היא נוסעת נֹוַסַעת לעבודה
חופשי "חיר . מלכל כיוון₪  5.50 -ים בין ביתה לעבודתה מחיר נסיעה באוטובוסהמעביד. 

ימי עבודה  25, מתוך 2/2012-ב ₪. 145 -ה הּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּוֶריָה ואת מקום עבודת, "חודשי
  ).בעדם קיבלה דמי מחלהימים נעדרה עקב מחלה ( 10ימים.  15אפשריים, בלה עבדה בפועל 

ליום ₪  25.20לצו ההרחבה הנ"ל הוא  2ס'  לפיַרִּבי ַהְּמ הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
  חודש זה? בגין בלהשעל המעביד לשלם ל המינימלי, מהו סכום דמי הנסיעות עבודה

 ₪   72.50  .א  
 ₪  82.50  .ב
 ₪  145.00  .ג
  ₪  87.00  .ד

  פתרון  

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

  נסיעתה לעבודה.להשתתפות מעביד בהוצאות  הלא נוגעת לזכות בלהשל  משרההחלקיות   הסבר הפתרון

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 

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

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

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

 -  בנסיעות בודדותלעבודתה, תוך שימוש  בלהמחיר נסיעה באוטובוסים ציבוריים מביתה של 
נזקקה לתחבורה כדי  בלהימי עבודה בפועל בהם  15עבור ₪  82.50בכל יום, שהם ₪  5.50

  תה.להגיע למקום עבוד

הּכֹוֵלל את  "חופשי חודשי" )כרטיסחוזה (מחיר נסיעה ממקום העבודה לביתה, תוך שימוש ב
  .2/2012בחודש  ₪ 145 -ה ואת מקום עבודת מגוריהֵאזֹור 

  : 2/2012ְּבִגין חודש  בלהשעל המעביד לשלם ל המינימלילפיכך, סכום דמי הנסיעות 

 min) נסיעות בודדות 82.50; ופשי חודשיח 145; 15 × 25.2 / 2=  תקרה  189= (  ₪ 82.50
  .בתשובה   
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 ועל ויעל. 1/2/1993-הפרטי ב והתחיל לעבוד אצל מעביד מלאה,עובד בהיקף משרה רנן,  .34שאלה מספר 
המעביד משלם דמי הבראה ַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר תשלום דמי הבראה.  ומעביד
 1/7/2011- קיבל דמי הבראה בעד התקופה שמ 6/2012שנה, בתלוש משכורת יוני. בתלוש פעם ב

  ).31/10/2012תום תקופת עבודתו נקבע ליום רנן התפטר מעבודתו ( 31/10/2012- ב. 30/6/2012ועד 

לפי צו ההרחבה הנ"ל, מהו סכום דמי ההבראה ַהַּמִּגיַע ₪,  371מחיר יום הבראה הוא אם 
 ?10/2012 בתלוש רנןל

 ₪   1,113.00  .א 
  ₪   927.50  .ב

 ₪    0.00  .ג
 ₪   1,236.66  .ד

 פתרון 

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

  .30/6/2012ועד  1/7/2011-רנן קיבל דמי הבראה בעד התקופה שמ 6/2012בתלוש  הסבר הפתרון

ראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד עובד יהיה זכאי לדמי הב -(א) להסכם 7לפי ס' 
וזאת לגבי תקופה של עד שנתיים שלפני תום תקופת עבודתו, אם לא קיבל את דמי ההבראה 

  .עבור אותה תקופה במהלך עבודתו

  חודשים. 4, ובסך הכל 31/10/2012ועד  1/7/2012-רנן לא קיבל דמי הבראה עבור התקופה מ

ואמורה היתה  1/2/2012-של רנן (שהתחילה ב 20-ודה החודשים אלו מהווים חלק משנת העב
  ).31/1/2013-להסתיים ב

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

  
  החישוב:

  ַּתֲעִריף 371×  ימי הבראה 10× חודשים בשנת העבודה  4/  12=  ₪ 1,236.66

  

  .₪ 236.66,1לפיכך, ֵיׁש לשלם לרנן, עם פרישתו, קצובת הבראה בסך 

 

  .דתשובה  
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על בסיס שעות לו  ִמְׁשַּתֵּלםשכרו . שנה 18שנה ְוֶׁשֶּטֶרם ָמְלאּו לו  17נער עובד ֶׁשָּמְלאּו לו הוא  רנן  .35שאלה מספר 
(לפני בדיקת  ושל 12/2012תלוש  שעות עבודה רגילות. 173עבד  12/2012עבודה. בחודש 

  הּוְרַּכב מהסכומים ֶׁשְּלַהָּלן:ום) ההשלמה לשכר מינימ

  ₪  3,321  ...................................................................... .... יסוד שכר . 1
  ₪  316  .................................................  דמי נסיעות לעבודה וממנה.  2
  ₪  363  ................... ................................................  קבועה.  פרמיה 3

, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר 12/2012בתלוש  רנןל להוסיףמהו הסכום שעל המעביד 
  ?ותקנותיו מינימום

 ₪   248  .א  
 ₪   316  .ב
 ₪   0  .ג
  ₪    679  .ד

  פתרון  

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

  .ער עובד וחניכים)תקנות שכר מינימום (נו

  לחוק שכר מינימום: 3ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

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

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

  משולב; או שכר שכר יסוד  )1(

  תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;  )2(

  תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו,  )3(

 פרמיהתוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, , תוספת משפחה לא יובאו בחשבוןואולם 
או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות  קבועהמדודה, מוסכמת, 

   .ונסיעות שמשלם המעבידוצאות כלכלה, אש"ל לרבות ה

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

  :שכר מינימום (נוער עובד וחניכים) לתקנות 4לפי תקנה 

כר המינימום לגבי נער עובד המועסק במשרה מלאה במקום עבודה, יהיה באחוזים כמפורט להלן ש  "
  משכר המינימום כמשמעותו בחוק:

  ;70% -עשרה שנה - (א)  לגבי נער עובד כאמור שטרם מלאו לו שש

  ;75% -עשרה שנה - עשרה שנה וטרם מלאו לו שבע- (ב)  לגבי נער עובד כאמור שמלאו לו שש

  "  .%83 -עשרה שנה -י נער עובד שמלאו לו שבעלגב(ג)   
  

  .₪ 3,569 -  שנה 18שנה ושטרם מלאו לו  17נער עובד שמלאו לו גבי שכר המינימום לכלומר, 

 ]3,569  = ₪83%  ×4,300 [  

שכר מינימום לשעה שישולם לנער עובד או לחניך, יהיה החלק " - האמורות  א לתקנות5לפי תקנה 
  " ., לפי הענין5עד  3ם החודשי החל עליו לפי תקנות של שכר המינימו 173-ה

  

  ] ₪ 569,3/  173= ₪  20.63[            ₪ 63.20  - רנן, שכר המינימום לשעה שיש לשלם לכלומר
  

ְּבַעד השעות שעבד  ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לשעהזכאי לקבל  רנן
   כלהלן:  12/2012בחודש 

  שכר מינימום לשעה 20.63×  12/2012-ת עבודה רגילות שעבד בשעו ₪173 =  3,569

  ).שכר היסוד בלבד( ₪ 321,3 -לחוק שכר מינימום  2שיובא בחשבון ְלִעְנַין סעיף  רנןו של שכר
  

  :, על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום12/12בתלוש  רנןלהסכום שעל המעביד להוסיף 

  שכר המינימום 569,3 - לחוק שכר מינימום 2ִעְנַין סעיף ובא בחשבון לְ הכר שהש 321,3=  ₪ 248

  
  .אתשובה 
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  .36שאלה מספר 

  

 6, הוא בן עבודתו, במקום ושבוע עבודת₪.  41 -רנן עובד בשכר. שכרו הרגיל לשעת עבודה 
 העבודה) (במחצית יום כל יוםב. עבודה שעות 8 - שלותחום יום עבודה רגיל ו'). - ימים (א'
בעת ההפסקה רשאי רנן לצאת . שעה רצופהמשך העבודה למנוחה ולסעודה ל מופסקת

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

  :6/7/2012-והסתיים ב 1/7/2012-בשבוע שהחל בשל רנן, להלן רישום מתוך שעון הנוכחות 

 ו' ה' ד' ג' ב' א' 
  6/7/2012  5/7/2012  4/7/2012  3/7/2012  2/7/2012  1/7/2012  יום

 6:00 4:00 9:00 11:00 15:00 14:30 כניסה
 16:00  15:00 19:00 23:00 24:00 23:30 יציאה

 בשבוע זה, לפי חוק שעות עבודה ומנוחה? עבודתובעד שעות  רנןלמהו השכר שיש לשלם 
 ₪   2,398.50-מ לא פחות  .א  

 ₪   2,429.25-מ לא פחות  .ב
 ₪   2,419.00-מ לא פחות  .ג
 ₪   2,757.25-מ לא פחות  .ד

 פתרון  

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

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

לצאת  רנןהיתה  רשאיֵמַאַחר ֶׁשבכל יום הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה, ובעת ההפסקה 
לחוק שעות עבודה ומנוחה)  כשאינו מחשיב את זמן  20, נוהג המעביד כדין (ְלִפי ס' עובדמהמקום שבו היא 

 הפסקה כחלק משעות העבודה.ה

שעות עבודה. תחום יום עבודה בעבודת  8 - ו'). תחום יום עבודה - ימים (ימים א' 6שבוע העבודה הוא בן 
 שעות. 43 -שעות. תחום שבוע עבודה  7 -לילה וביום שלפני המנוחה השבועית (יום שישי) 

עות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות עבודה ששתי ש - עבד "עבודת לילה" (שפירושה  רנן' ה- ' וב בימים
  ).06.00ובין  22:00שבין 

  

  :החישוב

ניכוי יציאהכניסה

הפסקה

תחילת

 יום 

עבודה

סיום 

יום 

עבודה

(שעה 

ביום)

   -              -               -       8.00       8.00  8.00    1.00-   9.00     14:3023:30א

   -            1.00          1.00    15.00   (1)  7.00  8.00    1.00-   9.00     15:0024:00ב 

 1.00         2.00          3.00    23.00     8.00  11.00  1.00-   12.00   11:0023:00ג

   -            1.00          1.00    31.00     8.00  9.00    1.00-   10.00   9:0019:00ד 

 1.00         2.00          3.00    38.00   (1)  7.00  10.00  1.00-   11.00   4:0015:00ה

 2.00         2.00          4.00    43.00   (1)  5.00  9.00    1.00-   10.00   6:0016:00ו

   61.00   -6.00  55.00  12.00          8.00         4.00 

 סה"כ  61.50   ₪  51.25   ₪ 

 ₪ 410.00  ₪ 246.00  ₪ 2,419.00 

 (1) 

שעות 

נוספות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

עבודת לילה או עבודה ביום שלפני המנוחה השבועית.

שעות 

נוספות 

150%

סה"כ שעות

תעריף לשעה

תשלום

שעות 

נוספות 

125%

סה" כ יום

שעות 

מכניסה 

עד 

יציאה

סה" כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

      43.00 

 ₪  41.00 

 1,763.00 

 

  .גתשובה   
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. של שנתיים ְקצּוָבהחדש, לתקופה  הלעבוד אצל מעביד 26/7/2012-ב ה, התחיל40- ה בת, בלה  .37שאלה מספר 
  . עֹוְבָדיו שלֵאי ָהֲעבֹוָדה ְלֶהְסֵּכם קיבוצי, ַהַּמְסִּדיר ֶאת ְּתנָ  ַצדהחדש הוא  המעביד

לפי , התשבה יפרט את תנאי עבודלעובד" הודעה " בלהבתוך כמה זמן חייב המעביד למסור ל
 )בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים(הרלוונטי? חוק ההוראות 

 נה.הראשו הקבל את משכורתל ֲאמּוָרהא יימים, ולא יאוחר מהיום שבו ה 7בתוך   .א  
 .לעבוד אצלו הלא יאוחר משלושים ימים מהיום שהתחיל  .ב
 ִמִּלְמסֹורָּפטּור , המעביד עובדיו של העבודהְלֶהְסֵּכם קיבוצי, ַהַּמְסִּדיר ֶאת ְּתָנֵאי  ְּכַצד  .ג

 "הודעה לעובד". בלהל
 קצובה. השתקופת עבודת תהוראות החוק הרלוונטי לא חלות לגבי עובד  .ד

 פתרון  

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

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

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

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

חייב למסור  המעבידא הוגבלה לשלושים ימים. לפיכך, ל ה"נער", ותקופת עבודת האינ בלה
, הודעה בכתב שבה יפרט את ולעבוד אצל המהיום שהתחילמשלושים ימים לא יאוחר , הל

  הודעה לעובד (תנאי עבודה).לפי הוראות חוק  התתנאי עבוד

  .בתשובה   
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יום שלו. ביום ראשון ( תכיום המנוחה השבועיבשבוע ראשון ה, שבחר ביום נֹוְצִרירנן הוא עובד   .38שאלה מספר 
שעות רגילות במנוחה השבועית  8-ֶׁשִהְתַחְּלקּו ל ,שעות עבודה 12עבד ) רנן שלו תהמנוחה השבועי

  . שעות נוספות במנוחה השבועית 4- ו

לשלם ביד כמה על המע, ₪ 43.80 מקבל רנן , ביום עבודה רגיל,רגילה עבודה ּכל ְׁשַעתְּבַעד אם 
  ?לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, שבאותו יוםשעות עבודה אלו  12 בעד לו

 ₪   854.10-מ פחות לא  .א  
 ₪   591.30-מ פחות לא  .ב
 ₪   886.95-מ פחות לא  .ג
  ₪   678.90-מ פחות לא  .ד

  פתרון  

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

  :השבועית שעות המנוחה  הסבר הפתרון

  לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע הן המנוחה השבועית של העובד.  (א)  .7  "
   -המנוחה השבועית תכלול   (ב)  

  את יום השבת; -לגבי יהודי   )1(

או את היום הששי  יום הראשוןאת יום השבת או את  - לגבי מי שאינו יהודי  )2(
  "  ית שלו.בשבוע, הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבוע

 תכיום המנוחה השבועיבשבוע ראשון הרנן הוא עובד נוצרי, שבחר ביום לפי נתוני השאלה, 
  .שלו

 ְגמּול עבודה במנוחה השבועיתשעות נוספות ּו ְּגמּוללחישוב  ָּבִסיס ַהְּמַׁשֵּמׁש, רנן" של ָׂשָכר ָרִגיל"
- 43.80 .₪  

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

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

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 

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

  ..."משכרו הרגיל 1½-שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ ְּבַעדישלם לו המעביד   ) 1(    
  

כמות   חישוב תעריף לשעה  סוג תשלום
  שעות

 סכום
שכר   לתשלום

 רגיל
  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום 
  בעד כל שעה

תשלום שיעור 
שכר ביחס ל

  לשעה גילרה

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

שעות רגילות 
במנוחה 
  שבועית

43.80  ₪    50%  150%  65.70 ₪  8  525.60 ₪  

ש"נ ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

43.80 ₪  25%  50%  175%  76.65 ₪  2  153.30 ₪  

ש"נ שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

43.80 ₪  50%  50%  200%  87.60 ₪  2  175.20  ₪  

  ₪  854.10  12    סה"כ

(יום שלו במנוחה השבועית  שעבד אלו עבודהשעות  12 ְּבַעד ,רנןעל המעביד לשלם ללפיכך, 
  .₪ 854.10-סכום שלא יפחת מ), ראשון

  .א תשובה  
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  . 25/11/2012- , עד שהתפטר בִּבְרִציפּות, 5/4/1997-רנן עבד אצל מעבידו ובמקום עבודתו החל ב .39שאלה מספר 

בעד  ,זכאי אומהו אורך החופשה השנתית לה ה, 2012ימים בפועל בשנת  220עבד  רנן אם
  , לפי חוק חופשה שנתית?)2012זו ( השנ

 ימים  26  .א 
 ימים  25  .ב
 ימים  28  .ג
  ימים  29  .ד

  פתרון 

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

  - 2012ת בעד שנ רנן אורך החופשה השנתית לה זכאי הסבר הפתרון

 הוא 2012שנת לעניין חוק חופשה שנתית, , 5/4/1997-ב וכמי שהתחיל לעבוד אצל מעביד
  .ואצל מעביד רנןשל  16-ו השנת עבודת

 28הוא  16-האורך החופשה השנתית ְּבַעד שנת העבודה  -לחוק חופשה שנתית  )5((א)3לפי ס' 
  .יום

באותו חלק  עבד, ַעלוֹ ְּבפודה. היה קיים בחלק משנת העב מעבידוו רנןהקשר המשפטי ֵּבין 
  ימים. 220שנה 

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

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

  ) 220/  240 .                                (0.91666הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 25.6מניבה את התוצאה  0.91666-ימים ב 28הכפלת 
  ימים. 25 -  2012בעד שנת  רנן זכאיה אורך החופשה השנתית ללפיכך, 

 .בתשובה  
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 לקרן ֲעבּורוֹ ְלַהְפִריׁש  התחיל המעביד 1/9/2006-ב. 1/12/2005-ב מעבידו אצל לעבוד התחיל רנן  .40שאלה מספר 
 ֶהָחל . לפי ההסכם הקיבוצירנןהמלא של  שכרומ 12% - . שיעור הפרשת המעביד ַמִּקיָפה פנסיה

מפיצויי הפיטורים ַהַּמִּגיִעים  72% ָּבִאים ִּבְמקוֹם הפנסיה תשלומי המעביד לקרןעל הצדדים, 
  .ְּבִגין השכר והתקופה ֶׁשְּבִגיָנם ֶנֶעְׂשָתה ַהַהְפָרָׁשה, רנןל

₪.  8,450 -המלא והקובע ְלִעְנַין חישוב פיצויי פיטורים  שכרו. עבודתומ פוטר רנן 31/5/2012-ב
  ₪. 35,180 -במרכיב פיצויי הפיטורים בקרן הפנסיה במועד הפיטורים הסכום שנצבר

סכום חוק פיצויי פיטורים ( לפי רנןל להשליםמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל המעביד 

  )?ָרבוֹ ְמק

 ₪  19,745  .א  
 ₪  15,379  .ב
 ₪  20,421  .ג
  ₪  19,942  .ד

  פתרון    

  14(א), ס' 12' (ה), ס11(א), ס' 1 'ס -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

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

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

 72% באים במקום הפנסיה תשלומי המעביד לקרן, הצדדים על החל הקיבוצי ההסכם לפי
  .בגין השכר והתקופה שבגינם נעשתה ההפרשה, רנןמפיצויי הפיטורים המגיעים ל

  

  חודשים). 78ימים המתפרסים על פני  2,375שנים בקירוב  ( 6.5 - תקופת עבודה 

  .שנים 5.75 - ה תקופה בגינה נעשתה ההפרשה לקרן הפנסי

  הרכיבים בגינם בוצעה ההפרשה לקרן הפנסיה: מלוא השכר.
  

  ):מקורבחישוב (

  בה לאהשנה הראשונה,  שלושת רבעיבעד  .1
  8,450×  0.75×  ₪100% =   6,337.50   -לקרן הפנסיה, על המעביד להשלים שולם 

שולמו כספים לקרן  ן, בהשנים 5.75בעד  .2
הפנסיה מכוח ההסכם הקיבוצי, כאשר 

 72% במקום ם אלה באיםשלומית
, על רנןמפיצויי הפיטורים המגיעים ל

 פיצויי  פיטורים  28%המעביד   להשלים  
)%28  =%72 - %100 (-   .50604,13   ₪  =%28  ×5.75  ×,4508 

  ₪  00942,19.   )סכום מקורב( רנןסה"כ על המעביד להשלים ל

  .דתשובה   
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  ביטוח לאומי
   
  
  
 

  ֶׁשְּלַהָּלן: הסכומיםהּוְרַּכב מ של רנן 3/2012תלוש   .41שאלה מספר 

  ₪    15,397 -  . שכר יסוד1

  ₪   1,894 -  ֶׁשהּוַּתר לעובד כהוצאה הוצאות לינה בארץְלִכיּסּוי . תשלום 2

  ₪  3,690 -  . שווי רכב צמוד3
  ₪   2,672 -  . גילום שווי רכב צמוד4

  ?)עניין דמי ביטוח בחודש זה (השכר החייב בדמי ביטוחשיובא בחשבון ל רנןשל  ומהו שכר

 ₪  23,653  .א  
 ₪    21,759  .ב
 ₪    18,069  .ג
  ₪    19,087  .ד

  פתרון  

  , לוח י"א.348, ס' 344, 335ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

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

  ת מס הכנסה.) לפקוד2(2ס' 

  הנחיות המוסד לביטוח לאומי.

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

  מס הכנסה..."

  נסה, "ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה" היא:)(א) לפקודת מס הכ2(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, 

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

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

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

  לפקודה.

  ) לפקודה.2(2הכנסה בידיו לפי ס'  ה, לא מהווכהוצאה רנןל לינה בארץ שהותר 'הוצתשלום 

גילום שווי רכב של רנן (שכר יסוד, שווי רכב צמוד ו 3/2012שאר הסכומים שנכללו בתלוש 
) לפקודה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שהם 2(2צמוד) מהווים הכנסה לפי ס' 

  מדמי ביטוח. ְּפטּוִרים

, שלא נקבע בהנחיות ) לפקודת מס הכנסה2(2מהמקורות המפורטים בסעיף הכנסתו של רנן 
  :המוסד לביטוח לאומי שהם פטורים מדמי ביטוח

  יסוד שכר 15,397+  שווי רכב צמוד 3,690+  ווי רכב צמודום שגיל 2,672=  ₪ 21,759

לענין דמי ביטוח " -לחוק הביטוח הלאומי דן בהכנסה המרבית לעניין דמי ביטוח  (א)348ס' 
לא יבוא בחשבון סכום ההכנסה של המבוטח  335המשתלמים לפי הוראה מהוראות סעיף 

  ""א.העולה על הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י

₪  41,850 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( הסכום המרבי המתקבל לפי האמור בלוח י"א
  ].5כפול ₪),  8,370מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

  ):השכר החייב בדמי ביטוח( 3/2012בחודש שכרו של רנן שיובא בחשבון לעניין דמי ביטוח 

  min) ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח ההכנסה ה 41,850;  21,759= (  ₪ 21,759

  .בתשובה   
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בלה  עסיק א',ְּבַהְסָּכַמת ממעסיק א', מעסיק ב' ומעסיק ג'.  -מעסיקים  3בלה עובדת אצל   .42שאלה מספר 
). אצל מעסיק ב' מעבודתה אצל מעסיק א'אחד ( ָקֶלְנָּדִרילמשך חודש חופשה ללא תשלום לקחה 

  באותו חודש. ָּכָרִגיליק ג' המשיכה לעבוד ואצל מעס

תקופת חל"ת זו? (בחר/י את ְּבַעד בלה  בתשלום דמי ביטוח ֲעבּור האם מעסיק א' חייב
  המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים)

 .ְּבַעד תקופת חל"ת זובלה  בתשלום דמי ביטוח ֲעבּורכן. מעסיק א' חייב   .א  
 חל"ת זו. בתקופת ַעְצָמִאיתשילמה דמי ביטוח כעובדת אם בלה  אבל אך ורקלא,   .ב
ּנּו להוא ֲאָבל כן,   .ג בלה את דמי הביטוח ששילם רשאי ְלַנּכֹות מכל סכום המגיע ִמֶּמֽ

 .ָּכָאמּור
  . ְּבַעד תקופת חל"ת זובלה  בתשלום דמי ביטוח ֲעבּורלא. מעסיק א' לא חייב   .ד

  פתרון  

  .6תק'  -) ומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוחתקנות הביטוח הלא   סעיפים רלוונטיים

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

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

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

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

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

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

ואצל מעסיק ב'  אצל מעסיק ָּכָרִגיללעבוד  כהא המשייוה מעסיקים 3אצל  תעובד מאחר שבלה
מעסיק א' לא חייב בתשלום דמי ביטוח עבור בלה ה בחל"ת אצל מעסיק א', תבו היג', בחודש 

  .בעד חודש זה

  .דתשובה   
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  ₪.  43,975 - 10/2012-שכרו ב עובד כשכיר אצל מעסיקו היחיד., 30-בן ה ,רנן  .43שאלה מספר 

על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי ביטוח הבריאותדמי הביטוח הלאומי וכל  מהו סך
  ?)סכום מעוגל(זה  ְּבִגין שכר מעסיקו,

 ₪   7,491  .א  
 ₪   4,582  .ב
 ₪   7,305  .ג
  ₪   6,925  .ד

  פתרון  

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

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

  טבלאות הביטוח הלאומי

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  41,850;  ₪43,975 = (  41,850  החייב ִּבְדֵמי ביטוח: רנןשכרו של   הסבר הפתרון

  :סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי

  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת  5,171×  6.95% =  ₪   359.38  

  )השכר החייב בדמי ביטוח   850,41 -  ד.ב. בשיעור המופחת  5,171× (  %17.90=    ₪  6,565.54  

  26,924.9  ₪  
  

  .דתשובה   
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  שלה אצל כל אחד מהם: 11/2012, עובדת כשכירה אצל שני מעסיקים. שכר 23-, בת הבלה  .44שאלה מספר 

 ₪.   3,918  -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪  4,279   -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2

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

 ₪   827  .א  
 ₪   933  .ב
 ₪   901  .ג
  ₪   570  .ד

  פתרון  

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

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

  .15, 14ס'  - חוק ביטוח בריאות ממלכתי

  ).אותתקנות ביטוח בריאות ממלכתי (שיעורים מופחתים של דמי ביטוח ברי

  טבלאות הביטוח הלאומי

  סך השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל שני מעסיקיה: . דמי ביטוחבלה עשתה תיאום   הסבר הפתרון

  min]  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב.  41,850) ;  3,918+  ₪4,279 = [ (  8,197   
  

  :)חלק עובדת( 11/2012 יה בגין שכרמעסיקשני אצל ה דמי הביטוח אשר ְינּוֶּכה משכר סך

  5,171 × יעור המופחתד.ב. בש  %3.5 ) + 8,197 -  5,171(  × המלאיעור ד.ב. בש  %12= ₪ 544.11
  

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

  מעבידו..."
  

  השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעסיק העיקרי: 

  min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 41,850;  ₪3,918 = (  3,918   
  

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

  3,918 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 135.17

  

  יק המשני: השכר החייב ִּבְדֵמי ביטוח אצל המעס

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. 41,850;  ₪4,279 = (  4,279   
  

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

  4,279 × מופחת יעורד.ב. בש  %3.45 = ₪ 147.63
  

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  544.11+  135.17+  ₪147.63 =  1826.9=   (מעוגל)₪  827:  של בלה 2/111ין שכר מעסיקיה, ְּבגִ 

  

  .אתשובה   
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 7/2012תלוש ב. ₪ 25,200 - שכרה החודשי הרגיל  אצל מעסיקה היחיד. שנים 4זה  עובדת בלה  .45שאלה מספר 
. כמו כן, קיבלה ₪ 6,804בסך של  שנתי ונוסבהחודשי הרגיל, ְּבנֹוָסף ִלְׂשָכָרּה  ה ממעסיקה,קיבל

  .5/2012בעד חודש ₪  4,860בסך  ֶהְפֵרִׁשיםבתלוש זה 

  ? 7/2012דמי ביטוח לאומי בעד חודש תשלום  ְלִעְנַיןמהי הכנסתה של בלה 

 ₪   30,627  .א  
 ₪    25,767  .ב
 ₪    32,004  .ג
  ₪     26,172  .ד

  פתרון  

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

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

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

ייראו כשכרה הרגיל של בלה בעד  7/2012שקיבלה בתלוש ₪  4,860כלומר, ההפרשים בסך 
  .5/2012חודש 

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

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  "תשלום נוסף". הוא, בלהל םששול הבונוס השנתיִפי התקנה שלעיל, לְ 

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

או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשנים עשר, והסכום  25%אם שיעורו   ) 1(  "  
כר החודש שבו שולם ולשכר כל אחד מאחד המתקבל מהחלוקה האמורה יצורף לש

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

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

  ".העבודה הקודמים

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

  מהשכר החודשי. 27%הוא  בלה השיעורו של "התשלום הנוסף" שקיבל

) 27%  =25,200  /6,804 (  

מהשכר החודשי הרגיל, יחולו עליו,  25%-ום הנוסף" אינו נמוך ממאחר ששיעורו של "התשל
  ) שלעיל. 1(5ְלִעְנַין תשלום דמי ביטוח, הוראות תקנה 

"התשלום  פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםלא  האצל מעסיק העבד בלה
רה יחולק לשנים עשר, והסכום המתקבל מהחלוקה האמוהנוסף". לפיכך, "התשלום הנוסף" 

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

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

  ."האמור בלוח י"א

₪  41,850 -) דמי ביטוח לענייןההכנסה המרבית ( מתקבל לפי האמור בלוח י"אהסכום המרבי ה
  ].5כפול ₪),  8,370מחושב לפי "הסכום הבסיסי" (לחודש [

    .₪ 25,767 - 7/2012דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  ְלִעְנַין תשלום בלהשל  ההכנסת

  שכר רגיל 25,200) + תשלום נוסף 6,804/  12= (  ₪ 25,767>  הכנסה ְמַרִּבית לענין דמי ביטוח 41,850

  .בתשובה   
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ועקב  ועבודתתוך כדי נפגע  1/9/2012- שנים. ב 4עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד זה  רנן  .46שאלה מספר 
לטיפול ְוִנְזָקק , ימים ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה 92לא היה מסוגל לעבוד הפגיעה  ֵעֶקבעבודתו. 

  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ְּכָרה ַעל ְיֵדי ּוהפגיעה ה. ּוְלַהְחָלָמהפואי ר

  :1/9/2012- החודשים שקדמו ל הכנסתו של רנן בשלושה

  8/2012  7/2012  6/2012  חודש

  ₪ 36,714  ₪ 43,200  ₪ 43,206  הכנסה

  מהו סכום דמי הפגיעה לו זכאי רנן?

 ₪   92,340  .א  
 ₪    91,314  .ב
 ₪    93,366  .ג
  ₪   94,392  .ד

  פתרון  

  חוק הביטוח הלאומי, סימן ד': דמי פגיעה.  סעיפים רלוונטיים

ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה, " -לחוק הביטוח הלאומי  ב)(93לפי סעיף   הסבר הפתרון
אשר בהם לא היה המבוטח מסוגל לֲעבֹוָדתֹו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה 

מו דמי הפגיעה ֶאָּלא ִאם ֵּכן לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָּכָאמּור שנים מהפגיעה, לא ישול
  ".עשר ימים לפחות ְּבנֹוָסף על יום הפגיעה

ימים שלאחר יום הפגיעה, ישולמו  12-ֵמַאַחר שרנן היה בלתי כשיר לעבודה במשך לא פחות מ
  לו דמי פגיעה גם ְּבַעד שני הימים הראשונים שלאחר יום הפגיעה.

לא ישולמו, בקשר לפגיעה אחת, יותר מדמי פגיעה בעד שלושה " -לחוק האמור (ב) 92פי ס' ל
  ."עשר שבועות

, ולא בעד )7×13( ימים 91שהם , רנן יקבל דמי פגיעה ְּבַעד שלושה עשר שבועות בלבדכלומר, 
  ימים. 92

  -לחוק הביטוח הלאומי  98לפי ס' 

חלוקת הכנסת המבוטח, ברבע השנה שכר העבודה הרגיל הוא הסכום המתקבל מ  (א)
  שקדם ליום שְּבַעדו מגיעים לראשונה דמי פגיעה, בתשעים.

   -לענין סעיף זה, "הכנסה"   ב)(

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

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

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

  ) 43,206+  43,200+  36,714/ (  ₪90 =  1,368  שכר העבודה הרגיל של רנן:  

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

  1,368×  ₪75% =  1,026  דמי הפגיעה ליום:   

  ) 8,475×  5×  75%/  30(  תקרה  ₪1,059.38 <  1,026  נוודא שדמי הפגיעה לא עולים על התקרה: 

  91×  261,0=  ₪ 366,93  סה"כ דמי הפגיעה להם זכאי רנן: 

  .גתשובה   
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  .47שאלה מספר 

  

מקומות עבודה  3- מעבידים שונים, ב 3) אצל 26עובדת נשואה בת בשנים האחרונות עבדה בלה (

" x"-בריאה ויצאה לחופשת לידה. בטבלה שלהלן סומנו ב ַּבתילדה  30/4/2012-שונים. ב
  כעובדת: ִמְּׂשָכָרּהביטוח -שולמו בעד בלה דמי , בהםַהּקֹוֵבעַ יום ל ֶׁשָּקְדמּוהחודשים 

  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  
  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x  x x 2010שנת  - מעביד א' 
  x  x  x  x  x                2011שנת  -מעביד ב' 
   x  x x x  2012שנת  -        מעביד ג' 

  ה היתה עקרת בית.בחודשים שלא שולמו בעד בלה דמי ביטוח משכרה כעובדת, בל

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

 שבועות   26  .א  
 שבועות   0  .ב
 שבועות   14  .ג
  שבועות   7  .ד

  פתרון  

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

, ...ו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדתמבוטחת ששולמ(א) לחוק הביטוח הלאומי, 50לפי סעיף   הסבר הפתרון
   -תהיה זכאית לדמי לידה 

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

 .הקובע

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

חודשים   15), שכן שולמו בעדה דמי ביטוח בעד 1(א)(50בלה עונה על התנאי השני שבסעיף 
  חודשים שקדמו ליום הקובע.  22מתוך 

  .שבועות 14לפיכך, היא זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי דמי לידה בעד פרק זמן של 

  .גתשובה   
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  ימי מילואים. 27-יצא ל 1/11/2012-. בשנים 9היחיד זה  ומעסיקעובד אצל  רנן  .48שאלה מספר 

  :1/11/2012- החודשים שקדמו ל 6-בו להלן פרטי הכנסת

 

5/20126/20127/20128/20129/201210/2012חודש

211916221720ימי עבודה

  5,487 4,293₪ 6,436₪ 5,563₪ 6,952₪  5,398₪  ₪הכנסה
  ?)סכום מעוגל( בעד תקופת מילואים זו רנןזכאי מהו סכום תגמול המילואים לו 

 ₪   5,936  .א  
 ₪     5,544  .ב
 ₪   5,896  .ג
  ₪   6,233  .ד

  פתרון  

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

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

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

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

  ים.ימשישה ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7 ות בנותתקופ3ימים, שהם  27שירת  רנן

היתה ), 1לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה ( ,), אם יתרת ימי השירות במילואים2(א)(271ְלִפי סעיף 
  שבעה ימים.יקבל בעד  - שישה ימים 

  ) 21+  7=  28(   מי מילואיםי 28לקבל תגמול מילואים בעד  זכאי רנן לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  יטוח הלאומי:לחוק הב 273לפי ס' 

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

 68%-), לא יפחת מ1סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (  )2(    
  )2012-נכון ל₪  5,692(  ;         ם הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודשמהסכו

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 

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

  " .90-סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  ימים.  60-), כלומר, פחות מ22+17+20ימים (  59עבד , רנן 1/11/2012- שקדם לה ברבע השנ

בחודש שבו  1-סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת החודשים שקדמו ל
  :החל שירות המילואים

080,19  ) = ₪5,692  ;436,6  (max  ) +5,692  ;563,5  (max  ) +5,692  ;952,6  (max 
  19,080/  ₪90 =  212  , ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של רנן: 90- ק את סכום ההכנסה בנחל

  :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%( גמול המזערילא יפחת שיעור התגמול ליום מהתלחוק,  (ב)272לפי ס' 

, כשהוא מחולק 5סכום הבסיסי כפול ה( המרבי ולא יעלה על התגמול) ₪ 189.73, כלומר מחולק בשלושים
  ).1,395, כלומר 30-ב

 min  [max)  שכר רגיל 212;  התגמול המרבי  1,395; (  התגמול המזערי ₪189.73 = [  212:  התגמול ליום
  . בעד תקופת שירותו במילואים₪  936,5זכאי לתגמול בסך  תוצאה: רנן

  התגמול ליום 212×  ימים 28 = ₪ 5,936

  .אתשובה   
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 ג' ביום. הילדים ְלָמעֹוןבן השנתיים  ַיְלָּדּהאת  בלה והְמַלוָ לעבודה, מביתה  ְּבַדְרָּכּהבכל בוקר,   .49שאלה מספר 
 בנסיעה ִמָּיד ְוִהְמִׁשיָכה הילדיםילדה למעון את  ֶׁשִּליְווָתה לאחר, לההרגי בשעה ),6/3/2012(

  ימים. 12 במשך לעבוד ּכוְׁשָרּהאת איבדה התאונה  עקב בתאונה. בלה ִנְפְּגָעהלעבודה,  ְזִהיָרה

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

עבודתה אצל  ועקב בלה של עבודתה כדי-תוךְרָעה יאֵ לא  שהתאונה, ֵמַאַחר לא  .א  
 מעבידה.

, ֶּבֶלתּוַהְּמק מהדרךְסִטָּיה  או הפסקה לעבודה בלהֶׁשל בנסיעתה ֵמַאַחר ֶׁשָחָלה , לא  .ב
 .כלפי מעבידה חֹובֹוֶתיהָ  מילוי רךולצ שלא

ַהְּסִטָּיה  או וההפסקה עבודהלשל בלה  נסיעתה כדי-תוךְרָעה יאֵ  שהתאונה, ֵמַאַחר כן  .ג
 למעון הילדים. ַיְלָּדּהאת ְלַלּוֹות  כדי היו

  .אֹו ִּבְסִביָבתֹו ַהְּקרֹוָבה ְּביֹוֵתר העבודה במקוםְרָעה יאֵ  התאונה אם ורק אך אבל, כן  .ד
  פתרון  

  .81, ס' 80ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

   -רואים תאונה כתאונת עבודה אף אם " -וח הלאומי לחוק הביט 80ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

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

  נסיעתו או הליכתו זו;

)2(   " ...  

  לחוק האמור: 81לפי ס' 

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

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

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

  נכות או מוות.

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

או למקום אחר שהשר קבע כמקום  למעון ילדים לגן ילדים אוכדי ללוות ילדו )   1(
  שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו משם;

 )   כדי לקיים מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.2(
  .גתשובה   
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ימי מילואים.  לפיכך, פנתה המכללה לעו"ד רנן,  14-למשפטים במכללה, יצאה לַמְרָצה בלה,  .50שאלה מספר 
  .ָעְדרּוָתּהיהֵ אותה בתקופת  ֶׁשַּיֲחִליףעצמאי למשפטים, על מנת ַמְרֶצה 

את  ְיַלֵּמדרנן  ְלִפיוֵּבין רנן ובין המכללה נערך הסכם עבודה מראש לתקופה של שבועיים, 
לו על ידי המכללה,  ְיׁשּוַּלםגם שגמול עבודתו  סּוַּכםשיעורים בכל שבוע.  2תלמידי המכללה 

  למכללה חשבונית מס בגין תשלום זה. ַיֲעִבירושרנן 

של ֶנְחַׁשב כעובד האם, לפי צו הביטוח הלאומי הרלוונטי, לעניין חוק הביטוח הלאומי, רנן 
 )שפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הבאיםבחר/י את המהמכללה? (

  את דמי הביטוח. ְּבַעְצמוֹ ִאם רנן התחייב, בהסכם העבודה, לשלם  אבל אך ורק, לא  .א 

 כעובד של המכללה. חוק הביטוח הלאומי, ְלִעְנַין, ֶנְחַׁשברנן לא לא.   .ב
 כעובד של המכללה. ֶנְחַׁשבְלִעְנַין חוק הביטוח הלאומי, רנן כן.   .ג
 אם זו הכנסתו היחידה של רנן ואין לו הכנסה חייבת אחרת. ך ורקאבל א, כן  .ד

 פתרון 

 צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) סעיפים רלוונטיים

לפי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), מורה, עימו נערך מראש הסכם  הסבר הפתרון
שבע הופעות, או שבע הרצאות או  או למתן סדרה של, לתקופה של רבע שנה לפחותעבודה 

  , הכל לפי הענין, ייחשב לענין חוק הביטוח הלאומי כעובד. שבעה שיעורים לפחות

  כמעבידו של עובד כאמור ייחשב החייב בתשלום גמול העבודה.

הסכם העבודה עם רנן נערך מראש לתקופה של שבועיים בלבד ולא לתקופה של רבע שנה 
שיעורים  4שיעורים בכל שבוע. כלומר,  2י ההסכם, רנן ילמד את תלמידי המכללה לפחות.  לפ

 .רנן לא נחשב, לענין חוק הביטוח הלאומי, כעובד של המכללהבלבד. לפיכך, 

 .בתשובה  
  


