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 פתרו� מבח� 20.06.10 � שנת המס 2009
  

  הנחיות כלליות
  

 .אחרת המתייחסי� לשאלה נתוני�אי� שאלה אחת המכילה . כל שאלה עומדת בפני עצמה .1

ֶאָ'א ִא� ֵ%� צ$ַי� , ֵרֵלַוונִטִיי�משמעות המונחי� המוזכרי� במבח� היא כמשמעות� בחוקי� ובתקנות ה .2
 . בשאלה(ֶחֶרת

, 30רווקי� בני , תושבי ישראלהעובדי� והעובדות ה� ,  בשאלה(ֶחֶרתא� לא צ$ַי� , ִיי�ֵרֵלַוונִטבמקרי� ה .3
 זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבת לכל ַזָ%ִאי� וה� אינ� ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִביַדעובדי� אצל 

 .ַעל ִ.י נתוני השאלהָלֶה� המ$קֵנית 

 . הנער0 לעובדי� ולעובדות נשואי� הוא חישוב נפרד הכנסהחישוב מס, שאלה ב(ֶחֶרתא� לא צ$ַי�  .4

,  הנובעות מהחוקי�ִמְזָעִר23ת לעובדי� ולעובדות ה� הזכויות הְקנ2ת הזכויות ַהמ$,א� לא צ$ַי� (ֶחֶרת בשאלה .5
מעביד אינו צד להסכ� ה, א� לא ִנְכ4ָב (ֶחֶרת בשאלה, ְ%ל2ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

 שהוראותיו ָחל2ת על המעביד והעובדי� ולא ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� ,  ִקי$5ִציֶהְס6ֵרֵאי� , ִקי$5ִצי מיוחד או כללי

 .קיי� ֶהְסֵ%� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט23ת לשאלה

  
  מס הכנסה

  
  
  
  
  

    

 )צמודרכב (מעביד ב ו רכלרשותעומד , בנוס�.  �12,000 טל  של ודשי הרגילשכרו הח  .1שאלה מספר 
  . �300 בס$  הפסחשי לחג תלושי קיבל טל4/2009 ב.  3מקבוצה 

   ?")ברוטו למסשכר  ("4/2009� של טל לצור0 חישוב מס בומהו שכר
    

 �     14,930  .א  

 �     14,740  .ב

 �     12,110  .ג

  �     14,630  .ד

  פתרו�  

  .שווי שימוש ברכב צמוד). 2(2'  ספקודת מס הכנסה   וונטיי�סעיפי� רל

שכר רגיל   . 1  הסבר הפתרו�  12,000  �  

) 3קבוצה (שווי רכב   . 2  2,630    �  

לחג  שי  תלושישווי  . 3  300   �   

     >  930,14  כ"סה

  .אתשובה   
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 21ל אחרי " השתחררה מצהטליה. אינו עובדש 23ה ב* נשואה לטל, 22עובדת בת , טליה  .2שאלה מספר 
14/12/2006ב) חובה(חודשי שירות סדיר  .  

   ?2009 בשנת המס טליה ַזָ%ִאיתלכמה נקודות זיכוי 

 ז"נ  4.75  .א  

  ז"נ    4.25  .ב
 ז"נ  2.75  .ג

  ז"נ  3.75  .ד

  פתרו�    

�  א39, א36, 36, 34'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :יכוינקודות ז  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  0.50  אשה. ז.נ

   נקודת זיכוי  12/1 × 12 = 001.  חייל משוחרר. ז.נ

   3.75  כ נקודות זיכוי"סה

  .דתשובה   
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 במוסד מוכר להשכלה גבוהה וזכה בתואר אקדמי שלישי ברפואהטל סיי0 לימודי תואר   .3שאלה מספר 
  .2007אוקטובר ב

   ?2009לכמה נקודות זיכוי בעד תואר אקדמי ַזַ%אי טל בתלוש שכר ינואר 

 ז"נ  0  .א  

  ז"נ    1.50  .ב
 ז"נ  1.00  .ג

  ז"נ  0.50  .ד

  פתרו�  

�  )1)(ד(ג40'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

ואת שיניי0 היה היחיד זכאי לקבל תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפ " ) 1()ד(ג40' לפי ס  הסבר הפתרו�
, בשתי שנות מס, ומחצית נקודת זיכוי, בשלוש שנות מס, נקודת זיכוי אחתתובא בחשבו* 

  ".ימו לימודיו לתואר האקדמי השלישיהחל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתי

  .תשובה ג  
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טל ס$ של נוכה משכרו של  מבכל חודש). *"טר(טלפו* סלולרי  ִלְר56ת4 ֶהֱעִמיד טלו של מעביד  .4שאלה מספר 
  . �180ָעַמד ַעל  1/2009* ב" חשבו* הרט.* זה"בשל רט � 80

   ?טל של 1/2009לשכר = 2ִלְזק� שיש " ברטמהו שווי השימוש

 �     10  .א  

 �   15  .ב

 �    50  .ג

  �     95  .ד

  פתרו�  

�  ).2(2'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .)ימוש ברדיו טלפו* ניידשווי הש(תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש  " )שווי השימוש ברדיו טלפו* נייד(תקנות מס הכנסה  ל2 תקנה ְלִפי  הסבר הפתרו�
 שנית* להתקשר ממנו ָ=>מ5רְלַמֵעט רדיו טלפו* , ברדיו טלפו* נייד שהועמד לרשות העובד

,  הנמו$ְלִפי שקלי0 חדשי0 95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו0 העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו0 ההוצאה החודשית ששיל0 העובד ְ<6ֶל אותו רדיו טלפו* נייד

  min ) 95 ; 180 / 2(   =   �    90  : �95או מחצית ההוצאה החודשית הנמו$ מבי* 

  �    80  :סכו0 ההוצאה החודשית ששיל0 העובד

 80  =  �  10  : של טל1/2009שווי השימוש שיש לזקו� לשכר  90  

  .אתשובה   
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, למדד צמודה אינהההלוואה . ממעבידו � 6,600 הלוואה בס$ טל קיבל 2009 מר@ ב1ב  .5שאלה מספר 
31/12/2009בְלַהְחִזיר  טלאת ההלוואה על .  לשנה2%ונושאת ריבית של .  

מהו סכו� שווי הריבית שיש , ש בשיעור שווה בכל חוד,6.0% ב2009שנת כל א0 המדד עלה ב
  )יכ�מ בחישוב" מעניי� המעמוהתעל (? ההלוואה5ְִגי� טל של 2009 מר< בתלוש שכר ִלְזק2=

 �  11  .א  

 �    22  .ב

 �  44  .ג

  �  0  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  . בשנה2% של יביתנושאת ר, צמודה למדדלא ,  �6,600הלוואה בס$ 

�  לפקודת מס הכנסה) ט(3' ס  סעיפי� רלוונטיי

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  , לפקודה)ט(3עי� על פי ס  הסבר הפתרו�
  .עובדבי* הריבית הקבועה בתקנות לבי* הריבית ששיל0 השההכנסה היא ההפרש  .מעבודה

 עליו רק שיעור שחל) ט(3 ְלִעְנַי*הלוואה הסכו0  עולה על  לאיתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו0 הלוואה  6,960 < ההלוואה 6,600        .  עליית המדד

  6,600 × 6.0% / 12 = 33  : בלבד שיעור עליית המדד התקנות ְלִפיהשיעור הנדרש 

  6,600 × 2.0% / 12 = 11  : ריבית שנתית2%המעביד דרש מהעובד 

  מינימו0 33 חוייב 11 = 22               .בתקופת הזקיפה  >22בס$ ת ריבי יחוייב בשווי טל, לפיכ$

  .בתשובה   
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 .י0 שנ10 ֶזה עמי ב* 6ֶ4Cֶבת ,1990 תאומי0 ילידי 2א0 ל, 48אלמנה בת עובדת , טליה  .6שאלה מספר 
  2009  בשנת מיגיעה אישיתבתי החיההכנסת 144,000� .  

   ?2009 בשנת טליה זכאית ה�ל הזיכויי� במס כל ו ס0מה

 �   25,065  .א  

  �   29,349  .ב
 �   25,221  .ג

  �   29,793  .ד

  פתרו�    

�  א36, 36, 34' ס, 11'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

לא ינתנו , לפיכ$.  שנה19 מלאו לה0 2009בשנת המס , כלומר. 1990שני התאומי0 ילידי   הסבר הפתרו�
  .הוריתזיכוי המוענקת להורה במשפחתה חד' ולא תינת* לטליה נק, יזיכו'  נקעבור0

  :) לפקודה11' ס ("6ָ4Cב ִי5Dב"זיכוי 

  .ח" ש142,800 על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 13%הנחה של   ב* עמי

  ת העובדת הכנסְלֵבי* ִייש5ב ֲהָנַחת ְלצ4ֶרְ$ תקרת ההכנסה ֵ<י*השוואה  142,800 > 144,000  

  800,142 × %13   =  �564,18  :2009בשנת " 6ָ4Cב ִי5Dב"הנחת 

  :נקודות זיכוי

  2.00  ) לפקודה34' ס(   תושב ישראל. ז.נ

  0.25  ) לפקודה36' ס(   נסיעות. ז.נ

  0.50  )א לפקודה36' ס(   אשה. ז.נ

   �501,6=  � 2,364×  752.  כ נקודות זיכוי"סה

  6ָ4Cב ִי5Dב 564,18 + .ז.נ  501,6 =  >065,25   :2009 שנת בטליה אית זכה0לס$ הזיכויי0 במס 

  .אתשובה   
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 Cִָקי50ְמ6התאומי0  ְ@ֵני.  הנמצאי0 בבית9ז5ג Cְא4ִמי0 בני  ל א42,0עובדת נשואה בת  ,טליה  .7שאלה מספר 
  2009טליה בשנת ל  החייבת שההכנסת).  אי* כל הכנסהי0לילד(מלידה  564,000� .  

   ?2009 זכאית טליה בשנת ה�מהו ס0 כל הזיכויי� במס ל

 �   20,685  .א  

 �  15,957  .ב

 �   18,321  .ג

  �   11,229  .ד

  פתרו�  

�  45, 40, א36, 36, 34'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )סדהחזקת קרוב במו ְ<6ֶל הוצאות ְ<ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ<ַעדזיכוי (תקנות מס הכנסה 

עיוור או מפגר , יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק " לפקודה )א(45'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
יובאו בחשבו* בחישוב המס שלו או של ב* זוגו שתי נקודות , או שהיה לב* זוגו ילד כאמור

  ."זיכוי בשל כל ילד כאמור

רק א0 לא קיבל ) א( לנקודות הזיכוי על פי סעי� קט* ַ=איַזיחיד יהיה  " לפקודה )ג(45'  סְלִפי
  ."44זיכוי ממס עבור אותו ילד על פי סעי� 

זיכוי ְ<ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ<ַעד הוצאות ְ<6ֶל החזקת קרוב (תקנות מס הכנסה  ל1 תקנה ְלִפי
 44 סעי� ְלִפיוב במוסד  לזיכוי ְ<ַעד הוצאות החזקת קרַזַ=אייחיד תושב ישראל יהא  " )במוסד

, ) המזכהלהל* ( העני* ְלִפי,  לפקודה45 סעי� ְלִפילפקודה או לנקודות זיכוי ְ<ַעד נטול יכולת 
הכנסה ", ְלִעְנַי* ֶזה; שנת המסב�  150,000 עלתה על לא... א0 ההכנסה החייבת של המזכה 

  ". ְלַר<4ת הכנסה פטורה ממס ַעל Hִי די*" חייבת

 אי* כל הכנסה י0לילד. י0 המשותקיהעבור ילד) א(45'  סְלִפיזיכוי ממס קיבלה טליה לא 
זיכוי ְ<ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ<ַעד הוצאות ְ<6ֶל החזקת (תקנות מס הכנסה  ל1 תקנה ְלִעְנַי*[

מכח , י0 המשותקהיילדכל אחד מ נקודות זיכוי בשל 2טליה זכאית ל, לפיכ$]. קרוב במוסד
  .)א(45סעי� 

  :סיכו0 נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל . ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  0.50  אשה. ז.נ

  2 × 1.00=    2.00  י0ילד 2 בעד. ז.נ

   2 × 002.=    004.   יכולתי נטולי0ילד 2בעד . ז.נ

    �685,20  = �  2,364  ×    75.8  כ נקודות זיכוי"סה     

  .אתשובה   
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  . ָדהHְ5קַל 10'  סְלִעְנַי*עבודה במשמרות  ִמְתַקLֶֶמתבו  ַיְצָרִניבמפעל  ִי5Kר עובד כפועל טל  .8שאלה מספר 

הכנסה מעבודה ,  �36,000 הכנסה מעבודה במשמרת ראשונה : 2009הכנסתו בשנת המס 
והכנסה מעבודה במשמרת שלישית  � 35,000 במשמרת שניה  30,000� .  

   ?2009 בשנת טל שיקבל ִמְ@ָמר2ת 5ְִגי�במס הזיכוי  ְסכ$�מהו 

 �   9,750  .א  

 �   7,782  .ב

 �    0  .ג

  �    10,020  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  . עבודה במשמרות שניה ושלישיתְ<ִגי* � 65,000מתוכה ,  �101,000 הכנסה ממשכורת 

�  ) עבודה במשמרותְ<ַעדשיעור המס על הכנסה (ה תקנות מס הכנס. 10  'ס, פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

  :ִמְ@ָמר2תזיכוי   הסבר הפתרו�

101,000  : 2009 ממשכורת בטל כוללת של ההכנס    �  

   �   120,114  : לפקודה10'  סְלִפיסכו0 התקרה 

  �    0  :חלק ההכנסה העולה על סכו0 התקרה

  �    65,000  : שניה ושלישיתִמ6ְָמר4תשכר 

 0= �    65,000  : המזכה בהטבת מסר4תִמ6ְָמשכר  65,000  

  65,000 × 15%= �   9,750  :הטבת המס

  בשנה�    10,020  : בתעשייה ִמ6ְָמר4ת שכרְ<ִגי* ַהMְַרִ<יהזיכוי 

  min ) 750,9 ; תקרה 10,020(   =>   750,9  :בדיקה מול התקרה

  .אתשובה   
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  : אישיי0 חגגה טליה שני אירועי20090ס בשנת המ  .9שאלה מספר 

 ַהְמָחNת 6ַי  לרגל האירוע קיבלה טליה ממעבידה.בר מצוה של בנה חגגה טליה 2009בינואר 
  . לא נזק� שווי לשכרה של טליה בשל המחאת השי שקיבלה01/2009 בשכר . �100בס$ של 

 בלה טליה ממעבידהלרגל האירוע קי. את נישואי בתה הבכורה חגגה טליה 2009בנובמבר 
  . �400ַהְמָחNת 6ַי בס$ של 

  ? של טליה 5ְֶ@ל המחאת השי שקיבלה 11/2009  לשכרִלְזק2=מהו הסכו� שעל המעביד 

 �   400  .א  

 �  210  .ב

 �   310  .ג

  �  190  .ד

  פתרו�  

�  ).2(2'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

חטיבה ( 34/93מס הכנסה  רחוז, )ניכוי הוצאות מסוימות(תקנות מס הכנסה ל) 4(2' תק
  .)ניכויי0 /משפטית 

הסכו0 היה נמו$ מ)  �100 (2009 בינואר המתנה שקיבלה טליה לרגל האירוע האישישווי   הסבר הפתרו�
 לכ* לא . �190 )] ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) 4(2השנתי שנקבע בתקנה 

  .נזק� שווי לשכרה בחודש זה

בצירו� שווי המתנה , ) �400 (2009בנובמבר  טליה לרגל האירוע האישי המתנה שקיבלהשווי 
גבוה מהסכו0 השנתי שנקבע בתקנה ה , �500מגיע לס$ של )  �100 (2009שקיבלה בינואר 

 )] ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) 4(2 190� .  

שווי המתנה שִייָזֵק� לשכרה של טליה ב, לפיכ$/200911   310< )   190  400+  100 .(  

  .גתשובה   
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 100% לו נכות של 6ֶָחָלה ונקבעהלאחר , אז פרש מעבודתו,  טל עבד כשכיר01/08/2009עד   .10שאלה מספר 
כולה מיגיעה  ( �580,000  2009בשנת  הכנסתוס$ . 01/12/2010 ועד 02/08/2009לתקופה שמ

  ).אישית

  ?  2009 במס של טל בשנת ייבתהחמהי הכנסתו 

יביא לתוצאה א$ ג0 חישוב לפי חודשי0 , לפי ימי�מחושב ) 5(9הפטור בסעי� ,  למע* הסר ספק[
   ]קרובה

 �    352,625  .א  

 �   580,000  .ב

 �   338,466  .ג

  �   34,000  .ד

  פתרו�  

�  .)5(9'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

הכנסה מיגיעת0 האישית של עיוור או של נכה "  ממסהפטור,  לפקודה)א()5(9 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�
 לפחות מחמת שלקה באיברי0 שוני0 והאחוז 90%או נכות של , 100% לו נכות של שנקבעה

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי0 השוני0 שבלעדיו היה נקבע אחוז 
  :כמפורט להל*,  לפחות100%נכות של 

 הכנסה עד לסכו0 של  ימי0 או יותר 365 לתקופה של כאמור נכות נקבעה )1(
 ; שקלי0 חדשי546,0000

  

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

יחס שבי* מספר הימי0 בשנת המס שלגביה0 נקבעה הנכות לבי* הכנסתו בשנת המס הוא כ
) 1)(א(ויקראו את הסכומי0 הנקובי0 בפסקאות משנה , ) יחס תקופת הנכותבפסקה זו  (365

  ".כסכומי0 שיחס0 לסכומי0 הנקובי0 כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב( ו

  

  . ימי3650העולה על   נכות לתקופה לטל נקבעה

) 1)(א)(5(9עי� הסכו0 הנקוב בס 546,000� .  

 שלגביה0 נקבעה הנכות 2009 בשנת המסמספר הימי0  152  

) בשנת המס(תקופת הנכות יחס כשהוא מותא0 ל) 1)(א)(5(9הסכו0 הנקוב בסעי�   

  ))1)(א)(5(9'  בססכו0 הנקובה  ( 546,000×   )יחס תקופת הנכות ( 152 / 365  =227,375

  

 2009ית בשנת המס הכנסתו של טל מיגיעה איש  580,000�              .  

כשהיא מותאמת , )1)(א)(5(9' הכנסתו זו עולה על ההכנסה המרבית מיגיעה אישית הנקובה בס
  ).בשנת המס(ליחס תקופת הנכות 

  

 2009הכנסתו החייבת במס של טל בשנת המס    

) מת ליחס תקופת הנכות  מותא)1)(א)(5(9'  סְלִפי תקרת הכנסה (  � 375,227 =  >625,352 580,000�   

  .אתשובה   
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  :הבאי0הורכב מרכיבי השכר  )28עובד רווק ב*  (טל של 01/2009 שכר  .11שאלה מספר 

  �    15,000   שכר יסוד .1

 �    3,200  4שווי רכב קבוצה  .2

יש (וי מס הכנסה אחרי ניכ,  בגי� חודש זה")נטו לתשלו� ("טל לשישול� "נטו"המהו שכר 
�  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(? ) להתחשב בפטורי� ובזיכויי� אישיי

 �    11,256  .א  

 �   14,899  .ב

 �   11,699  .ג

  �    14,456  .ד

  פתרו�  

�  .121, 36, 34'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  ) ותשלו0 מס מעסיקי0הOְַכר ֲעב4ָדניכוי ממשכורת ומ(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 443=  � 197  × 2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  15,000 + 3,200= � 18,200  :טלשל "  למסְ<ר5ט4"שכר 

  :חישוב המס

3,744 �  =34% ×)  17,600   ) � 17,600ר בס$ מס מצטבר בגי* שכר מצטב18,200  + (3,540 ) 

  :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב 3,744  נקודות הזיכוי 443= �  3,301

  :לאחר ניכוי מס הכנסהלתשלו0 " נטו"שכר 

  שכר ללא זקיפות שווי 000,15  לאחר הפחתת נקודות הזיכויהמס 301,3 =  >699,11

  .גתשובה   
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  .75%של ְ<ַדְרPָה  ִנְקְ<ָעה ָנכ5ת ַיKִיָבה ,1945יליד , טלל  .12שאלה מספר 

 ֲעב5ר4ֲא6ֶר ָעַרְ$  ,מֶקֶר* HְֶנִסLָהבחודש  � 8,000של  ִקְצַ<ת ָנכ5ת טל ְמַקֵ<ל 01/07/2009ב ָהֵחל
  .ְל6ֶָעַבר 4ַמֲעִביד

    ?2009 בשנת טל לשבמס  החייבתמהי הקצבה 

 �   48,000  .א  

 �   32,208  .ב

 �     31,200  .ג

  �   64,416  .ד

  פתרו�  

�  ).5(9, א9'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  : לפקודה)ב(א9'  סְלִפי  הסבר הפתרו�

, שמקבל אחד מאלה,  הגבוה מביניה0ְלִפי,  מקיצבה מזכה35%הקיצבה המוכרת או      "
  :פטורי0 ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

  : לפקודה)א(א9'  סְלִפי

 הגיע לגיל ְ=ִאי5R יראו אד0 ֶזהואול0 לעני* סעי� , 1 כהגדרתו בסעי� –" גיל פרישה"     "
  :פרישה א� א0

 ;)נמחקה( )1(

ַעל שנקבעה ,  או יותר75%של ָנכ5ת ַיKִיָבה ְ<ַדְרPָה  ְ<6ֶלהוא פרש פרישה מוקדמת  )2(
כוח סעי�  תקנות שהותקנו מַעל Hִיאו , )א)(5(9 אחד החוקי0 המפורטי0 בסעי� Hִי
 " ;)ב)(5(9

'  סְלִעְנַי*כמי שהגיע לגיל פרישה ֶנְח6ַב הוא , לפיכ$. 75%ִנְקְ<ָעה ָנכ5ת ַיKִיָבה ְ<ַדְרPָה של  טלל
  .א לפקודה9

 90%ָנכ5ת של ולא נקבעה לו , ְלָפח4ת 100%ִנְקְ<ָעה ָנכ5ת ַיKִיָבה ְ<ַדְרPָה של  לא טללֵמNַחר 6ֶ
 שלקה באיברי0 שוני0 והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי ְלָפח4ת ֵמֲחַמת

'  סְלִפי לפטור ַזַ=איהוא לא ,  לפחות100%באיברי0 השוני0 שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
  .לפקודה) 5(9

חלק הקצבה החייב במס   

  הקיצבה 8,000  ] Min ) הקיצבה 8,000; מזכההקיצבה תקרת ה 7,520(  × 35%= [  � 5,368

 2009הקצבה החייבת במס של טל בשנת       5,368 × 6 =  >32,208  

  .בתשובה   
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 , יממות14 , וכל ימי השהייה בהפולי*ל הנסיעה. פולי*ל הי מעביד" עיהטל השלחנ 2009בשנת   .13שאלה מספר 
  . מעביד של התו לייצור הכנסי0 הכרחיהיו

 עסקי0כרטיס במחלקת מחיר (   950$  ראשונהה יסה במחלקכרטיס ט  : ההוצאות הנסיע
 באותה טיסה 550$.(  

  ).כל לינהל $ 220( $  3,080  לינות במלו* 14

  למעבידהִנְדָר6ִי0הַהMְִסָמִכי0 ואת הגישה את החשבו* , טליה שילמה את הוצאות הנסיעה
  .וזה החזיר לה את כל ההוצאות

  ?ל "בשל הנסיעה לחו,  לצור0 חישוב מסטליה של הקו= למשכורתמהו הסכו� שיש לז 

 $  785  .א  

 $    1,170  .ב

 $  935  .ג

  $  385  .ד

  פתרו�  

�  .)ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ). רישא (17' ס, )2(2'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

   :ה ראשונהחלק במכרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

הסכו0 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) 2)(א)(2(2 תקנה ְלִפי  
 ממחיר כרטיס במחלקת עסקי0 100% חלקה ראשונה במטיסה כרטיס הוצאות לרכישת 

  .באותה טיסה

כמחירו של כרטיס ($ 550  לניכוי בעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה הסכו0 שיותר 
  ).במחלקת עסקי0 באותה טיסה

   )  עלות בפועל950$ $ 550=    ( 400$:  ס טיסה שאינ� מותרות בניכויהוצאות לרכישת כרטי
  

  : הוצאות לינה

רשימת המדינות בה* נית* להגדיל את סכו0 הוצאות הלינה וההוצאות  לא נמצאת בפולי*  
25% האחרות ב.  

הסכו0 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) ב)(2(2 תקנה ְלִפי  
בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי0 לינות   לינההוצאות   

  . כל הוצאות הלינה המוכרותעבור שבע הלינות הראשונות 

) מהלינה השמינית ואיל$(עבור שאר הלינות   

  ; כל הוצאות הלינה המוכרות דולר 105לגבי לינה שעלותה נמוכה מ  )1(  

א$ לא ,  הלינה המוכרות מהוצאות75%   דולר 105 לגבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ; דולר ללינה105 פחות מ

 דולר 239או , 6 הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא0 לתקנה " הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו$ ביניה0, ללינה

  . 14= כ לינות "סה $, 220  הוציא  עבור כל לינה טליה

  : הלינות14לניכוי בעד הסכו0 שיותר 

  :שבע הלינות הראשונות  

  min ) התקרה $ 239;  ההוצאה בפועל $ 220(  × לינות 7 = $ 1,540  

105שעלות* גבוהה מ) מהלינה השמינית ואיל$(הלינות שאר    $  

  min ; 105 $ [max ) התקרה $ 239;  ההוצאה בפועל $ 220(  × 75%[  × לינות 7=  $ 1,155  

  1,540$ + 1,155$=  $  2,695:  הלינות 14סכו0 שיותר לניכוי בעד הכ "סה  

  695,2$=    (   385$:  הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי 080,3$ (   

   ) 400$ +  853$=   (   785$  : לצור0 חישוב מסטליה של ה למשכורתלזקו=הסכו� שיש 

  .אתשובה   
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שימוש  שווי כולל,  �33,040 ") סְלַמ ט4ְ<ר5("מס  6ְCַל05 ֶר4$ְְלצ טלשל  01/2009 תרושכמ  .14שאלה מספר 
מרכיב תגמולי מעביד  ל �574,2  בכל חודשועבור ַמְפִרי6 טל של ומעביד. 5קבוצה רכב ב
  .] לאותה קופת גמל,  ַ=Tִי*ו מפריש את חלקטל,  למע* הסר ספק[ קופת גמל לקצבהב

�המעביד לקופת ה זו של רש הפ5ְֶ@ל, טל של 01/2009 כשווי במשכורת ִיDֵָק= שמהו הסכו
  ? הגמל לקצבה 

 �    195.60  .א  

 �   429.00  .ב

 �   233.40  .ג

   �   333.00  .ד

  פתרו�  

�  ).3ה(3'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .1'  ס) כללי0 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה 

 ְלִעְנַי*הגדרת משכורת , )פות גמלכללי0 לאישור ולניהול קו( לתקנות מס הכנסה 1 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�
 שווי שימוש של רכב שהועמד לרשותו של ְלַמֵעט ַהְכָנַסת ֲעב4ָדה: "קופת גמל לקצבה היא

  ". העובד

 5 שווי רכב קבוצה 4,440=  � 28,600  : ללא שווי השימוש ברכבטל של ומשכורת 33,040  

   �2,574  :קופת גמל לקיצבהמרכיב תגמולי מעביד בהפרשת המעביד ל

  .חודשב � 31,712  )3ה(3סעי�  ְלִעְנַי* תקרת הסכו0 להפרשת המעביד לקופת גמל לקצבה

 להפקדה ַהMְַרִ<יהשיעור  7.5%.  

 הפרשתו ְ<ִגי*כ$ שלא תיווצר זקיפת שווי , טל ֲעב5ר ְלַהְפִרי6 אותו יכול המעביד ַהMְַרִ<יהסכו0 
 min ) שכר ללא שווי רכב  28,600;  התקרה 31,712(  × 7.5%=  � 2,145        :  זו

 max ] 0;  ) הפרשה 574,2  תקרה 145,2 = [ (  >429    :טלהסכו0 שיזק� כשווי במשכורתה של 

  .בתשובה   
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1/2009 בטל הרגיל של ושכר  .15שאלה מספר    11,950� .  

  . בכל חודשנטו � 1,540בס$ של  רכב ָזַקתַהְחו  מעבידו לְמ0Rֵ6ַ, ְ<נ4ָס�

מנקודות  מוהתעל(? ")5ְר$ט2 ְלַמסשכר  ("1/2009� חישוב מס בְלצ2ֶר0ְ טל של ומהו שכר
  )דמי ביטוח בריאותממדמי ביטוח לאומי ו, זיכוי

 �   14,120  .א  

  �   14,051  .ב
 �   13,950  .ג

 �   13,490  .ד

  
  פתרו�    

�  .121 ' ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .23% במדרגת מס שולי טל נמצא 11,950בשכר   הסבר הפתרו�

 23% = ( 13,950 < מדרגת המס הנוכחית" גבול" 12,250:  בדיקה ראשונה 11,950 + 1,540 ) / 1   

  . בגילו0 אנו חורגי0 ממדרגת המס הנוכחיתתוצאת הבדיקה הראשונה 

 950,11 ( =  >300בס$ " ברוטו"נותר , %23במדרגת מס  250,12(   

 23%ומס בשיעור ,  �231 " נטו "77%מתפצלי0 ל � 300  69� .  

  ) "נטו" בהחזקת הרכבתשלו0  ( 1,540 )  "נטו"ה ( 231=  � 1,309:  יתרה שנותרה לגילו0

מדרגת המס לגילו0 היתרה  30%.  

  %30= (    > 870,1  :   גילו0 היתרה 309,1 ) / 1  

  300 + 1,870=    � 2,170  ":  ברוטו "בערכי הרכב ַהְחָזַקת תשלו0

950,11 + 170,2=     >120,14  : 2009/1 בטללמס של " ברוטו"שכר ה  

  .אתשובה   
  
  



16 

 
  

 

. Cֵא05 ַמס ַה6ְMִִני וד לא סיפק למעבי04/2009 ועד 01/2009 מ. ני מקומות עבודה עובד בשטל  .16שאלה מספר 
  .ַהMְַרִ<י מס בשיעור ,בחודשי0 אלו, ו ממשכורת6ְMִִניַהניכה המעביד , לפיכ$

    . למעבידו ַה6ְMִִני אישור Cֵא05 ַמס מפקיד שומהטלָמַסר  05/2009ב

לסכו0 ֶזה ֵי6 ֵמֵעֶבר . 38%יש ְלַנ=4ת מס בשיעור  � 28,000עד שכר שנתי של , ַמסהCֵא05  ְלִפי
  .מס בשיעור ַהMְַרִ<יְלַנ=4ת 

 ַה6ְMִִני ו אצל מעבידטל החודשית הקבועה של ומשכורת 6,000� .  

  ).1/1/2009(מתחילת השנה  ִמְצַט5ֵרהמס מחושב על בסיס 

  ? 4ֵא$� הַמסְלא2ר, או מהו סכו� המס שיוחזר לו, 05/2009�  בטלכמה מס ינוכה משכרו של 

  �  360  ניכוי מס  בס$ של   .א  

  �   2,240  של בס$   מסהחזר  .ב

 �  520  וי מס  בס$ של ניכ  .ג

  �   1,920  של בס$ החזר מס   .ד

  פתרו�  

   � 28,000 <  6,000 × 5=    � 30,000  :05/2009 עד 1/2009  מטל של ִמְצַטֵ<רשכר   הסבר הפתרו�

   :Cֵא05 הַמס אישור ְלִפי 05/2009עד  ְלַנ=4ת שיש ִמְצַטֵ<רמס 

11,560 = 46% ×  )28,000  30,000 + ( 38% × 28,000  

   4 × 6,000 × 46%=    11,040  :04/2009 עד 1/2009מס שנוכה בחודשי0 

 040,11=    > 520  :2009/50 בשכר ְלַנ=4ת ַה6ְMִִניעל המעביד מס ש  560,11  

  .גתשובה   
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 5למעבידו שהוא תושב עכו מזה ַע ה4ִדיבו , )101טופס ( עובד ַ=ְרִטיסטל ִמRֵא  01/01/2009ב  .17שאלה מספר 
  ).א1312טופס (ג0 אישור תושבות מעירית עכו , כנדרש, טל ציר�. שני0

  .בכרמיאל עזב טל את עכו ועבר ע0 משפחתו לגור בקביעות 12/02/2009ב

  ?בתו0 כמה זמ� חייב טל להודיע על השינוי למעבידו 

 . ימי0 מתארי$ השינוי30תו$   .א  

 .השינויתו$ שבוע ימי0 מתארי$   .ב

 .לא יאוחר מתו0 חודש העבודה  .ג

 . ימי0 מתארי$ השינוי14תו$   .ד

  
  פתרו�  

�  ) ותשלו0 מס מעסיקיOְ0ַכר ֲעב4ָדהניכוי ממשכורת ומ(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0   סעיפי� רלוונטיי

 ותשלו0 מס הOְַכר ֲעב4ָדניכוי ממשכורת ומ(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 ל) ד(2 תקנה ְלִפי  הסבר הפתרו�
חייב העובד , )101טופס (חל שינוי באחד הפרטי0 המפורטי0 בכרטיס העובד  " )מעסיקי0

  ."תו0 שבוע ימי� מתארי0 השינוילהודיע על כ$ למעבידו 

  .בתשובה   
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30/09/2009 בופוטר,  היחידו שני0 ִ<ְרִציפ5ת אצל מעביד15עבד , 40 * ברווק, טל  .18שאלה מספר  .  

  .ח" ש7,170  הרגיל האחרו* ו שול0 שכרטל של 9/2009בתלוש 

חושבו הסכומי0 , 9/2009במועד תשלו0 שכר , חשבי השכר,  שמולא על ידכ1610בטופס ה
  :הבאי0

  לפקודה) א7(9'  סְלִפי ממס Hָט5ר Hְִרי6ָה ַמֲעַנק. 1 107,550  �  

  סה חייב במס הכנHְִרי6ָה ַמֲעַנק. 2 71,472  �  

  ?טלכמה מס הכנסה ינוכה ממענק הפרישה של , על פי התקנותא� חישוב המס נעשה 
  )התעלמו מנקודות זיכוי(

 �   16,439  .א  

 �    28,339  .ב

 �   16,224  .ג

  �    21,442  .ד

  פתרו�  

�  .121 סעי� פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

) ודה ותשלו0 מס מעסיקי0ניכוי ממשכורת ומשכר עב(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0  
  ).1)(א(7, )א(4' תק

לא נלקח בחשבו* בחישוב , ) �107,550 (לפקודה) אHָ '9)7ט5ר ממס ְלִפי סַהHְִרי6ָה ַהַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  .המס

  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

  ...):בודהניכוי ממשכורת ומשכר ע(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 ל) 1)(א(7 תקנה ְלִפי

מענק פרישה שכולו או חלקו אינו פטור ממס , עביד המשל0 לעובד למעט עובד יומימ"
 היה ְ=ִאי5Rמס , ינכה בעת התשלו0 מהחלק שאינו פטור, לפקודה) א7(9 סעי� ְלִפי

  ..." המשכורת האחרונה ששולמה לעובדְלִפי, משכורת בלתי קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי0 ל) א(4 תקנה ְלִפי

מס בסכו0 , בעת התשלו0, ינכה ממנה, מעביד המשל0 לעובד משכורת בלתי קבועה"
 ההפרש בי* המס שיש –" הפרש המס", לעני* זה; 12השווה להפרש המס המוכפל ב

לבי* המס שיש , ורת הבלתי קבועהלנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכ
עשר מהמשכורת בתוספת החלק השני0, לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש

  ..."הבלתי קבועה

  :החישוב

  71,472 / 12=  � 5,956    ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני0 עשר מ

 7,170 + 5,956 = � 13,126    :   מהמשכורת הבלתי קבועה12החלק ה+ משכורת החודש 

  : מהמשכורת הבלתי קבועה12 המס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ה

2,198.00 �  =30% × ) 12,250  13,126  (+ 23% × 4,090 + 15% × 3,570 + 10% × 4,590  

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

846.00 �  =15% × ) 4,590  7,170  + (10% × 4,590  

  846=  � 1,352   :הפרש המס 2,198  

המשכורת הבלתי ("אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , 12הפרש המס מוכפל ב
  1,352 × 12 =  >16,224   ":קבועה

  .גתשובה   
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 טל של 2009משכורת ינואר   .19שאלה מספר  34,000� .  

, )על חשבו* מרכיב תגמולי המעביד( � 1,258עבורו לקופת גמל לקיצבה  מפריש טל של מעבידו
 מפקיד ג0 הוא את טל, למע* הסר ספק[ ממשכורתו בכל חודש  1,224בד* כושר עבודה ואביטוח ול

  ].לאותה קופת גמל, כדי*, חלקו

  ? ה לביטוח אובד� כושר עבודה 5ְִגי� ההפרש2009 בתלוש ינואר טלמהו השווי שיש ִלְזק2= ל

 �   34.00  .א  

 �   103.60  .ב

 �   114.08  .ג

  �   374.00  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

משכורת  34,000� .  

. ע.כ.הפרשה לא,   �1,258 הפרשה לקיצבה  1,224� .  

�  הנחיות מס הכנסה, לפקודת מס הכנסה) 14(32סעי�   סעיפי� רלוונטיי

  :2009בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח  הנחיות מס הכנסה בעניי� ִפיְל  הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה ְ<ִגי* ההפרשה ל .1

1,258 > 2,378.40 = 7.5% ×  )31,712 ; 34,000 ( min  

 2,378.40= ( ֵאי* :  שווי קיצבה 0 ; 1,258 ( max 

  :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודהי� הפרשחישוב הזקיפה 5ְִג .2

  :תקרה ראשונה

  3.7%  : משכורתו של העובדמתו$ ) קיצבה(ת המעביד למרכיב התגמולי0 שיעור הפרש

3.7% = 34,000 / 1,258  

  :כשהתוצאה לא תפחת מאפס, 7.5%את השיעור שחישבנו נפחית מ

3.8% ) = 0 ; 3.7%  7.5% ( max  

  : ונבחר את הקט* ִמֵ<י* השניי3.5%0 לנשווה את התוצאה שקיבלנו

3.5% ) = 3.0% ; 3.5% ( min  

  :ונקבל את התקרה הראשונה, במשכורת העובדהנמו$ נכפיל את השיעור 

  %5.3 × 34,000  =  >190.00,1  :1תקרה 

   : תקרה שניה 

  ):תקרהולא יותר מה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.השיעור ַהMְַרִ<י אותו מותר ְלַהְפִרי6 לא

 min  ) 34,000 ; 31,712(  × %3.5 =  >1,109.92  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

1,120.40 �  =1,258  7.5% ×  )31,712 ; 34,000 ( min 

  max  ) 401,120. ; 0 = (  >401,120.  :3תקרה 

  :היא הקטנה ִמֵ<י* שלוש התקרות שחישבנו. ע.כ.ית לאתקרת ההוצאה האפשר

  min ) 1,190 ; 1,109.92 ; 1,120.40 = ( 1,109.92   .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

   �1,224   : 5ְפ2ַעל. ע.כ.ההפרשה לא  

  :שיש ִלְזק�4. ע.כ.ונקבל שווי א, מההפרשה ְ<פ4ַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

 92.1109 ; 0 = (  >80.114    .:ע.כ.שווי א .001,224 ( max  

  .גתשובה   
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  . לאחר שהגיעה לגיל ַהHְִרי6ָה, 2009 במר@ופרשה , ה שנ16מש$ אצל מעבידה ב עבדה טליה  .20שאלה מספר 

ְגTִָלי0 5מפיטורי0 מעבידה ֶהְחִליט ְלַהֲעִניק לה פיצויי .  �9,000  ַהHְִרי6ָה ִלְפֵני שכרה האחרו*
ְ<6ֶל א4ָת* 6ְנ4ת , * האחרו משכרה70% ַזָ=ִאית ְלַקֵ<ל 0Pַ ִקְצָ<ה בשיעור טליה. 120%בשיעור 
  . ֲעב4ָדה

  .ְסַחת השילוב5נ הסברת0 לה את ְ=ָלֵלי, מעבידכחשבי שכר של ה

  ? לפגוע בפטור על הפיצויי� טליהא� תבחר ,  של הפיצויי�החייב במסמה יהיה החלק 

 �   48,320  .א  

 �   153,280  .ב

 �   28,800  .ג

  �   124,480  .ד

  פתרו�    

� משכורת אחרונה . גיל פרישה. 16 שנות עבודה   סעיפי� רלוונטיי 9,000� .  

  . ממשכורת אחרונה ְ<6ֶל אות* שנות עבודה70% קיצבה .  �172,800 ַמֲעָנק פרישה 

  .לפקודת מס הכנסה) ג(א9' ס  הסבר הפתרו�

  
 9,000 × 70%= �    6,300  הקצבה )1(

 6,300 + 9,000= �   15,300  "הסכו0 הכולל" )2(

   �   7,520  :תקרת הקצבה המזכה  )3(

 �   7,780  ):3(פחות ) 2 (" ההפרש" )4(

 7,780 × 16= �   124,480  :הקטנת הפטור על הפיצויי0 )5(

 9,000 × 120% × 16= �   172,800  :הפיצויי0 המוגדלי0 המשולמי0 לעובדת )6(

   :י0הפטור המוקט* על הפיצוי  )7(

19,520 �  =124,480    min ) תקרת מענק פטור עקב פרישה 16 ×  )9,000 ; 10,980 

)8( � 520,19 =  >280,153  ):7(פחות ) 6( במס הפיצויי� החייבי 800,172 

 ] min ) 6,300 ;  תקרת הקצבה המזכה  7,520(  × 35%= [  � 4,095הקצבה החייבת   )  9({  6,300{   

  .בתשובה   
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  : ברציפותשני0 28טליה עבדה אצל מעבידה היחיד   .21 מספר שאלה

  ע5ר ִמ6ְָרהי6ִ   ֲעב4ָדה Cְק5ַפת
  50%   שני90  ראשונה

  100%   שני180  שניה
  25%  שנה אחת  אחרונה

ע0 .  �2,700  )משרה 25%ל( בשנה האחרונה של טליהקבועה  ה החודשיתמשכורתה
  . �343,980 בס$ של מענק פרישה קיבלה טליה 30/06/2009בפרישתה 

,  ִלְפר2ס ָקִדיָמה למספר שנות מס ְמַר5ִיטליה תמבקש, המענקאת החלק החייב במס של 
   .עבודתהבִהְתַחFֵב בתקופת 

  ?ְלצ2ֶר0ְ חישוב מס , מה יהיה ְסכ$� הְ.ִריָסה לכל שנה משנות הְ.ִריָסה

 �   16,380  .א  

  �   14,040  .ב
 �   27,930  .ג

  �   6,090  .ד

  פתרו�    

�  ).א7(9' ס, )ג(8'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

המשכורת המשוקללת או סכו0 תקרת : המשכורת הקובעת לצור$ הפטור היא הנמו$ מבי*  הסבר הפתרו�
  .הפטור על פי הפקודה

גבלת המשכורת האחרונה בסכו0 תקרת הפטור נעשית רק לגבי המשכורת יצויי* שה
א0 ,  כלומר.ללת ולא לגבי משכורות שונות שאפשר והיו במהל$ תקופת העבודההמשוק

 יש לקחת אותה במלואה לצור$ ,משכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורה
  .חישוב המשכורת המשוקללת ואי* להקטינה לסכו0 תקרת הפטור

  .�   2,700  :   משרה25% המשכורת האחרונה ל

  007,2 / %25 = �   800,01  :  רה מלאההמשכורת האחרונה למש

  :      המשכורת המשוקללת

775,8�  = 28) /  1 × %25 × 10,800+  18 × %100 × 10,800 + 9 × %50 × 10,800(   

  :טליהשל Hָט5ר  ַמֲעָנק

 min {  min ) תקרה 980,10; משוקללתמשכורת  775,8( ×  שני0  28 ; 980,343{  =  �700,245

  מענק פרישה 980,343 טורפ 700,245 =  �280,98  : מענקמס של ההחלק החייב ב

  .לפקודה) ג(8' לפי ס, את החלק החייב במס של המענק ִלְפר4ס ָקִדיָמה טליה מבקשת

תינת* , כל ארבע שנות עבודה שבשלה* שול0 המענקעל , לפי הכללי0 שקבעה רשות המיסי0
  .ופה העולה על שש שנות מסולא תאושר פריסה ָ=>מ5ר לתק, שנת פריסה אחת

  28  :שנות עבודה שבשלה* שול0 המענק

  min ) עבודה' ש 28 / 4 ;  מקסימו0 6= (   שנות מס  6  :שנות הפריסה

  98,280 / 6=     >380,16  :סכו0 הHְִריָסה לכל שנה משנות הHְִריָסה

  .אתשובה   
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  .בחודש � 8,000  שכרו של טל .  כדי* במת* טיפול סיעודיהמועסק, טל הוא עובד זר  .22שאלה מספר 

  ?שיש לשל� בכל חודש בגי� שכרו של טל " היטל העסקת עובד זר"סכו�  ומה

 �   1,200  .א  

  �   800  .ב
 �   600  .ג

  .אי* לשל0 היטל העסקת עובד זר במקרה זה  .ד

  פתרו�    

�תיקוני (וכנית להבראת כלכלת ישראל מתו$ חוק הת,  היטל על העסקת עובדי0 זרי0' פרק י  סעיפי� רלוונטיי
ג "התשס) 2004 ו2003חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי0  

  . ותיקוניו2003

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל  לחוק 44'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
2004 ו2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי0 (:  

, )איסור העסקה שלא כדי* והבטחת תנאי0 הוגני0( כהגדרתו בחוק עובדי0 זרי0 –" עובד זר"
  :למעט כל אחד מאלה, 1991א"התשנ

הסדרי0 כלכליי0 (לחוק יישו0 ההסכ0 בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ' עובד זר שפרק ו  )1(  
  ;חל עליו, 1994ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות שונות

עובד זר המועסק כדי* בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את   )2(  
  ;למקו0 מגוריו באותה מדינה, בדר$ כלל בתו0 יו0 העבודה, ישראל

  ;עובד זר המועסק כדי� במת� טיפול סיעודי  )3(  

  ;א לפקודת מס הכנסה75כהגדרת0 בסעי� , עיתונאי חו@ וספורטאי חו@  )4(  

הכנסה בסכו0 השווה לפעמיי0 השכר , בעבור חודש עבודה, למת לועובד זר שמשו  )5(  
180ולגבי עובד זר המועסק פחות מ, או הכנסה בסכו0 הגבוה מזה, הממוצע במשק 
 הכנסה בסכו0 השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא –שעות בחודש 

הכנסה או ,  ומוכפל בסכו0 השווה לפעמיי0 השכר הממוצע במשק180מחולק ב
  ;בסכו0 הגבוה מזה

או עבירות , 1977ז"התשל, א לחוק העונשי*203 סעי� ְלִפיעובד זר שנעברה נגדו עבירה   )6(  
במש$ שהותו במקלט , והעובד, יפואביבהשוהה במקלט לקרבנות סחר בתל, נלוות

  .האמור

  .עובד זר המועסק כדי* במת* טיפול סיעודיטל הוא 

  . בגי* העסקתו של טל עובד זראי� לשל� היטל העסקת, לפיכ$

  .תשובה ד  
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HְֶנִסLָה  ֶקֶר*מאחר שב". אאא) "ֲחָד6ָה (HְֶנִסLָה ַמWִיָפה ֶקֶר*מבוטח ב ,ככל עובדיו של מעבידו, טל  .23שאלה מספר 
טל מהמעביד מבקש , דמי הניהול נמוכי0 יותר והפנסיה גבוהה יותר" בבב) "ֲחָד6ָה (ַמWִיָפה

  ".בבב"שתשלומיו ותשלומי מעבידו להסדר הפנסיוני יועברו לקר* 

; החוקי0 והתקנות,  ההסדרי0 שלעיל ֶאְפ6ִָרLִי0 ַעל Hִי פקודת מס הכנסה6ְֵני, למע* הסר ספק[ 
העובד פוX של ר5יֵצעל , בתקנות או בַתWָנ4ֵני ההסדרי0,  בחוקַהְגָ<ָלהוֵאי* כל  ,מטרהאותה לי0 מיועד

  . ] כספי0 בכל אחד מה0ַהְפָקַדתאו על , לכל אחד מה0

 �י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� /בחר ( ?לבקשתו של טל על המעביד ְלֵהָענ2תהא
�  )ַה5ִָאי

 . אית* המעביד קשורְמס5ֶיֶמת של קופות ברשימהנמצאת " בבב"קר* הפנסיה א� , כ�  .א  

 .טל ְלֵהָענ4ת לבקשתו של המעביד על ,אלה שתוארו בשGְ5ִַסי25ת. כ�  .ב

 .Hַת Pֶֶמל ייער$ ההסדר הHְֶנְסי4ִני ֲעב5ר עובדיו5קבאיזו  להחליט מעבידהזכותו של . לא  .ג

  ".אאא" מבוטחי0 בקר* הפנסיה כל עובדיו א�, לא  .ד

  פתרו�    

�  .22' ס, 20'  ס  )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי0 פיננסיי0   סעיפי� רלוונטיי

עובד הַזַ=אי להצטר� כעמית  " )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי0 פיננסיי0 ל) א(20' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
או , ) הדי* או ההסכ0בסעי� ֶזה (ְלַר<4ת ֶהְסֵ=0 ִקי<5ִצי , ְלִפי כל די* או ֶהְסֵ=0, לקופת גמל

כל קופת גמל המיועדת , בכל עת, ר2ִלְבח ַרFַאי, להמשי$ וִלְהי4ת עמית בקופת גמל ָ=>מ5ר
למטרה של קופת הגמל שִנְקְ<ָעה ְלִפי הדי* או ההסכ0 ְלצ4ֶרְ$ הפקדת תשלומיו ותשלומי 

בכפו� לַהְגָ<ל4ת על צירו� עמיתי0 שנקבעו בתקנו* קופת הגמל ולַהְגָ<ל4ת על הפקדת , מעבידו
ר לא יתנה את תשלו0 הכספי0 לקופת הגמל ְ<ַעד ומעבידו של עובד ָ=>מ5, 22כספי0 ְלִפי סעי� 

עובדו בכ$ שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתו$ רשימה מסוימת של 
  ".והכל א� א0 נקבע אחרת בדי* או בהסכ0, קופות

, ֶאְפ6ִָרLִי0 ַעל Hִי פקודת מס הכנסהשני ההסדרי0 הHְֶנְסי4ִניי0 שלעיל , ְלִפי נתוני השאלה
, )ְלצ4ֶרְ$ הפקדת תשלומי העובד ותשלומי המעביד (מיועדי0 לאותה מטרה; החוקי0 והתקנות

, בתקנות או בַתWָנ4ֵני ההסדרי0, ) לחוק ֶזה22ְלַר<4ת ַהְגָ<ל4ת מכח סעי�  (וֵאי* כל ַהְגָ<ָלה בחוק
  .או על הפקדת כספי0 בכל אחד מה0, על צירופו של העובד לכל אחד מה0

  .טל ְלֵהָענ2ת לבקשתו של המעבידל ע, לפיכ$

  .תשובה ב  
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01/2009בשל טל  ְר54CַמOְ=  .24שאלה מספר   20,000� .  

על חשבו*  ( בכל חודש ממשכורתו6% של טל מפריש עבורו לקופת גמל לקיצבה יחידה מעבידו
, )למרכיב תגמולי עובד (%7ור בשיע, טל מפקיד ג0 הוא את חלקו. )מרכיב תגמולי המעביד

 לאטל . זו הפרשתו היחידה של טל לקופות גמל, למע* הסר ספק[ .   לקיצבהלאותה קופת גמל
   ]."עמית עצמאי"לביטוח קצבת שאירי0 או לקופת גמל לקיצבה כ, מפריש כספי0 לביטוח חיי0

 � ב )כשכיר(פת הגמל  הפרשתו לקו5ְֶ@ל , שיקבל טל)לפקודה' א45'  סְלִפי(מהו הזיכוי ממס 
01/2009?   

 �   191.10  .א  

 �   490.00  .ב

 �   350.00  .ג

 �   136.50  .ד

  
  פתרו�  

�  .א45'  ספקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

 הפרשת העובד לקופת גמל לקיצבה  הסבר הפתרו�  20,000 × 7%=    � 1,400  

01/2009 בהכנסתו המזכה של טל   min} נסה מזכהרת הכתק 7,800 �    = }20,000 ; 7,800  

  מגבלת עמית שכיר  7,800 × 7%   =546(  ; 1,400{ =    � 546 (  {min  

  546 × %35=     >191.10  הזיכוי

  .אתשובה   
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בשנת עבודתה האחרונה הפריש עבורה . התפטרה מעבודתה, עובדת בשכר מינימו0, טליה  .25שאלה מספר 
  . לפי צו ההרחבה לביטוח פסיוני מקי� במשק,מעבידה לקר* פנסיה מקיפה

  .המעביד מעביר לטליה את הבעלות על קר* הפנסיה כולל כל מרכיביה, ע0 התפטרותה

� ? בשל פרישתה זו של טליה161על המעביד למלא טופס , Gְ5ִַסי25ת שתוארו לעיל, הא
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(

 . על פי הפקודהתקרת הפטורמאחר שהמענק המשול0 לטליה לא עובר את , לא  .א  

 .מאחר שהמעביד לא שיל0 לטליה מענק פרישה, לא  .ב

 .לטליה יש זכויות למענק או לקיצבה בגי* עבודתה, מאחר שע0 פרישתה זו, כ�  .ג

 .טליה מעוניינת למשו$ פיצויי פיטורי0 מקר* הפנסיהַרק ִאN 0ְ$ ְו ֲאָבל, כ�  .ד
  

  פתרו�  

א0 לעובד זכויות למענק , י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה" ימולא ע161טופס   הסבר הפתרו�
  .קיצבה או תגמולי0 בגי* עבודתו, )פיצויי0(

  .תשובה ג  
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  דיני עבודה
  
  
 

מבקשת להיעדר יה טל. סיימה את חופשת הלידה וחזרה לעבודתה, עובדת בחצי משרה ,טליה  .26שאלה מספר 
  . חודשי0 מתו0 חופשת הלידה4עד תו0 , ָהַרְ$בבנה שעה אחת ביו0 על מנת לטפל 

י את /בחר(? בלי שתנוכה משכרה,  עבודת נשי� חוקְלִפי, להיעדרות זוַרFִָאית הא� טליה 
�  )המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 . את בנהְמִניָקהטליה לא ֵמNַחר 6ֶ, לא  .א  

 . מחלהֵעֶקבכדי* היעדרות  זו יהיה די* היעדרותא$ , כ*  .ב

 .לא מועסקת במשרה מלאהטליה ֵמNַחר 6ֶ, לא  .ג

  .בלי שתנוכה משכרה, להיעדרות זוַרDִָאית טליה . כ*  .ד

  פתרו�  

�  )3)(ג(7'  סחוק עבודת נשי0   סעיפי� רלוונטיי

מתו0 חופשת הלידה  "דת רשאית להיעדר מעבודתהעוב,  לחוק עבודת נשי0)3)(ג(7' ס 8'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
; בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה,  שעה אחת ביו0עד תו0 ארבעה חדשי0 מאותו יו0 

, פי חוק שעות עבודה ומנוחהההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוס� להפסקות על
  ".ואי* מנכי0 אותה משכר עבודה, 1951א"תשי

  .תשובה ג  
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.  של טל אצל מעבידו25 היא שנת עבודתו ה2009שנת . במשרה מלאה במגזר הפרטי עובדטל   .27ספר שאלה מ
 ְלִפי, במשכורת חודש ספטמבר, מעבידו של טל משל0 דמי הבראה פע0 אחת בשנה ִ<ְלַבד

  .ה4ָרא4ת צו ההרחבה בדבר תשלו0 דמי הבראה

 מהו סכו� דמי ההבראה המגיע לטל, ל" צו ההרחבה הנִפיְל,  �340א0 מחיר יו0 הבראה הוא 
  ?2009 ספטמברבמשכורת חודש 

 �   3,400  .א  

 �    2,550  .ב

 �    1,700  .ג

  �    3,060  .ד

  פתרו�  

�  .ההסכ0 הקיבוצי הכללי בדבר תשלו0 דמי הבראה וצו ההרחבה  סעיפי� רלוונטיי

  .לכל יו0 � 340בער$ של , י הבראה ימ10 ֵי6 לשל0 לטל 25ְ<6ֶל שנת ֲעב4ָדתו ה  הסבר הפתרו�

  ) Cֲַעִרי� ליו0 הבראה 340 × ימי הבראה 10.   (  >3,400ֵי6 לשל0 לטל קצובת הבראה בס$ , לפיכ$

  .תשובה א  
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 יש ,בעקבות פסק די*.  �6,500 ) חיקוקעל פי (לאחר ניכויי החובה , טל של 10/2009 שכר  .28שאלה מספר 
הסכו0 המתאי0 ,  ילדי30שעימו Nְלָמ* = ).ִמְסָחִריחוב  ( �3,500סכו0 של  וַעֵקל משכרל
  . �3,875הוא , ת הכנסהַהְבָטַח חוק ְלִפי, ו משפחתֶהְרֵ=בל

  ? לחוק הגנת השכר ) א(8 סעי= ְלִפי, טל של 10/2009מהו הסכו� שיעוקל משכר 

בתוספת ' שיעור הנקוב בטור גה "הוא " רכב המשפחהסכו0 המתאי0 לה"הכוונה ב, למע* הסר ספק: הערה [
   ]..."השניה לחוק ַהְבָטַחת הכנסה

 �   2,625  .א  

 �   3,500  .ב

 �   3,875  .ג

  �   1,625  .ד

  פתרו�  

�  .)א(8'  סחוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

רה או להעב, משכר העבודה החדשי לא יהיה נית* לעיקול", לחוק הגנת השכר) א(8'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
, בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה' לשעבוד סכו0 השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג

 הרכב ְלִפישהיתה משתלמת בחודש שקד0 לתשלו0 השכר לאותו עובד , 1981א"תשמ
 משכר העבודה 80%היה הסכו0 האמור יותר מ;  לגימלה כאמורַזַ=אימשפחתו אילו היה 

 משכר העבודה 80%להעברה או לשעבוד כדי , ת* לעיקוליקט* הסכו0 שאינו ני, החדשי
 שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלו0 " שכר העבודה החדשי", לעני* זה; החדשי

  ".אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק

העברה או שעבוד לש0 , אינו חל על עיקול) א(סעי� קט*  " לחוק הגנת השכר )ב(8'  סְלִפי
  ".תשלו0 מזונות

) א(8' הוראות ס, לפיכ$. לא נועד לתשלו0 מזונות)  �3,500( פסק הדי* ְלִפיהסכו0 שיש לעקל 
  .חלות על העיקול

  טלשכר עבודתו של  6,500� .  

שנית* , סכו0 זה( � 3,875  טלהמתאי0 להרכב משפחתו של ..." 'השיעור הנקוב בטור ג"
פחות ,  �7,683 "  לחישוב קצבאות3כו0 בסיסי ס" מ52.5% ְלִפימחושב , כנתו* בשאלה

הסכו0 הבסיסי לילד  159 = 3,875(      . �159   52.2% × 7,683(   

  ) 3,875 / 6,500 = 60%(  משכר העבודה החודשי       80%אינו גבוה מ)  �3,875(הסכו0 האמור 

) אחרי ניכויי חובה (טל של והסכו0 הְמַרִ<י שנית* לעקל משכר 3,875=  (        >2,625  6,500 (  

ְמַרִ<י שנית* לעקל הנמו$ מבי* החוב והסכו0 ה 2,625;  500,3  (                    =   >625,2 ( min  

  .אתשובה   
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4ת ישולמו Tְֵמי ְנִסיע,  ֶהְסֵ=0 העבודהְלִפי. 25/6/09 טליה החלה לעבוד אצל מעבידה החדש ב  .29שאלה מספר 
   .  צו ההרחבה בדבר ִהCְCַ6ְפ5ת המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנהְלִפילה 

 אי�  מהעבודהבחזרה . המעבידעל חשבו* ְרPֶֶנת5ְמא ַהYָָעה טליה לעבודה <נ4ַסַעתבכל יו0 
  . ציבוריבאוטובוס  מהעבודה לביתהנוסעתטליה . של המעביד ַהYָָעה

ממקו0 העבודה )  האפשריהזול ביותר ( באוטובוס ציבורינסיעהמחיר . 0 ימי4 עבדה 6/2009ב
  . בכל יו0 �25  לביתה 

 �ליו� >  22.70ל הוא " לצו ההרחבה הנ2'  סְלִפיַהJְַר5ִי הוצאות הנסיעה  ֶהְחֵזרשיעור א
   ?6/2009 5ְִגי� חודש יה שעל מעביד זה לשל� לטלהמינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

 �   50.00  .א  

 �   100.00  .ב

 �  90.80  .ג

  �  45.40  .ד

  פתרו�  

�  .צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה  סעיפי� רלוונטיי

כל עובד הזקוק  " ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה בצ3'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
ל ממעבידו השתתפות עד המכסימו0 האמור  לקבַזַ=אי, לתחבורה כדי להגיע למקו0 עבודתו

בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְ<ַעד כל יו0 עבודה ְ<פ4ַעל בו השתמש בתחבורה כדי , 2בסעי� 
  ".להגיע למקו0 עבודתו

. החזר ההוצאות לא ישול0 למי שנוסע לעבודה על חשבו* המעביד או מטעמו"  בצו6' על פי ס
  ."ל" עד למחצית הסכומי0 הנַזַ=אייהיה ) ודה או ממנהלעב(נוסע העובד לכיוו* אחד בלבד 

ליו0  � 22.70 הוא עד 01/01/2009שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו0 ,  לצו ההרחבה2'  סְלִפי
  .עבודה

  .בכל יו0 � 25  ממקו0 העבודה לביתה ) הזול ביותר האפשרי(מחיר נסיעה באוטובוס ציבורי 

היא זכאית להשתתפות מעביד בס$ שלא , לפיכ$. עביד לעבודה על חשבו* המנ4ַסַעתטליה 
  .ליו0 � 11.35לא יותר מ, כלומר, יעלה על מחצית מהתקרה

 יבה את התוצאה ֵמִנ ימי עבודה 4 ב � 35.11הכפלת  45.40< .  

  .דתשובה   
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8:00יו0 עבודה רגיל מתחיל ב). 'ו'א( ימי0 6במקו0 עבודתו הוא ב* שבוע עבודתו של טל   .30שאלה מספר  
 ¾ של ְרצ5ָפהה פסק ניתנת לטל העבודה של שש שעות ומעלהבכל יו0 .  שעות עבודה8ונמש$ 

כחלק משעות לא נחשב זמ* ההפסקה . העבודהרשאי לצאת ממקו0 במהלכה הוא , שעה
  . העבודה

 ונמשכו עד שעה 8:00 5 ימי עבודתו של טל בשעהִהְתִחיל' גו' ב', בימי0 א, בשבוע האחרו*
 ונמשכו עד שעה 58:00 ימי עבודתו בשעה ִהְתִחיל' הו' בימי0 ד).  בהוראת המעביד (20:00
  .10:00 עד 8:00טל עבד מ' ביו0 ו.  16:45

   ?ֶזה בשבוע טלעבד ,  שעות עבודה ומנוחהכהגדרת� בחוק, כמה שעות נוספות

 .150% ל  בער$ שנ"ש  3.75  , 125%  בער$ של נ"ש  6.00  .א  

 .150% בער$ של  נ"ש  2.75  , 125% בער$ של  נ"ש  6.00  .ב

 .150% בער$ של  נ"ש  6.00  , 125%בער$ של  נ "ש  7.50  .ג

  .150%בער$ של  נ "ש  5.00  , 125%בער$ של  נ "ש  7.50  .ד

  פתרו�  

�  .חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפי� רלוונטיי

הזמ* שבו עומד העובד לרשות " עבודה ומנוחה כהגדרת* בחוק שעות , "שעות עבודה"  הסבר הפתרו�
חו@ ...  הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואוירְלַר<4ת, העבודה

  ". 20 סעי� ַעל Hִימהפסקות 

 הפסקה רשאיהבעת ו,  רצופהשעה¾ העבודה למנוחה ולסעודה לבכל יו0 הופסקה ֵמNַחר 6ֶ
  ) לחוק שעות עבודה ומנוחה20'  סְלִפי(  כדי*המעבידנוהג , ובד לצאת מהמקו0 שבו הוא עהיה טל

  .חשיב את זמ* ההפסקה כחלק משעות העבודהכשאינו מ

  . עבודהשעות 8  תחו0 יו0 עבודה ). 'ו'ימי0 א( ימי0 6שבוע העבודה הוא ב* 

  . שעות43 תחו0 שבוע עבודה 

לא זמ* ההפסקה .  שעה¾ של ָפהְרצ5ה פסק ניתנת לטל העבודה של שש שעות ומעלהבכל יו0 
  .כחלק משעות העבודהנחשב 

  :החישוב

�כ "סה  יו
שעות 
מכניסה 
  עד יציאה

ניכוי 
  הפסקה

כ "סה
שעות 
עבודה 
�  ביו

שעות 
עבודה 
  רגילות

הצטברות 
שעות 
רגילות 
  בשבוע

נוספות 
125%  

נוספות 
150%  

 0.75  12.00  א  1.25  2.00  8  8.00 11.25  

 0.75  12.00  ב  1.25  2.00  16  8.00  11.25  

 0.75  12.00  ג  1.25  2.00  24  8.00  11.25  

 0.75  8.75  ד  32  8.00  8.00      

 0.75  8.75  ה  40  8.00  8.00      

      42  2.00  2.00    2.00  ו

  3.75  6.00    42.00  51.75      כ"סה
  

  .תשובה א  
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  .ְלִהְתHֵַ]ר טליה ההחליט,  חודשי עבודה20בתו0 . האצל מעביד בשכר ת עובדטליה  .31שאלה מספר 

על ,  חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרותְלִפי,  להתפטרותכמה ימי הודעה מוקדמת
      ?הלמעבידָלֵתת  טליה

עבוד בתקופת ת כי טליהממיוחדות שעקב קיומ* ֵאי* לדרוש  ְנִסי<4תלא היו , למע* הסר ספק: הערה[
  ].ההודעה המוקדמת

 .ימי0 קלנדריי0  20  .א  

 .חודש ימי0  .ב

 .ימי0 קלנדריי0  18  .ג

   .ימי0 קלנדריי0  16  .ד

  פתרו�  

�  .10' ס, 5' ס, 4'  ס חוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות  סעיפי� רלוונטיי

 להודעה מוקדמת ַזַ=אי בשכרעובד " , לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרות4'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
  :ורט להל*כמפ, לפיטורי0

  ...  

בתוספת של יו0 אחד בשל כל שני חודשי ,  ימי140 של במהל$ שנת עבודתו השניה )  2(  
  ";עבודה בשנה האמורה

על הודעה ,  העני*ְלִפיבשינויי0 המחויבי0 ,  יחולו4 ו3 סעיפי0 ה4ָרא4ת", ֶזה לחוק 5'  סְלִפי
  ."מוקדמת להתפטרות

  .  חודשי80אחת ושה0 שנה ,  חודשי200  של טליה ותק 

 הודעה מוקדמת ה לתת למעבידהעלי,  חוק הודעה מוקדמת לפיטורי0 ולהתפטרותְלִפי, לפיכ$
  ). 14 + 8 / 2( =     ימי� קלנדריי�18  שללהתפטרות 

 לא יחולו 7 עד 2 סעיפי0 ה4ָרא4ת ,לחוק האמור) 1(10'  סְלִפי 6ֵֶ=*ההערה שבסוגריי0 הוספה 
 לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה ֵאי*יוחדות שעקב קיומ* בנסיבות מ, על עובד"

   ...".ֶזההמוקדמת הקבועה בחוק 

  .גתשובה   
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.  במשכורת במשרה מלאהתעובד, 68בת ה, טליה . �3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו0   .32שאלה מספר 
  :ְ=ִדְלַהRָ* היה 01/2009תלוש משכורת .  עבדה חודש מלא01/2009ב

  שכר יסוד . 1   3,530.18  �  

  יוקרתוספת . 2   30.00  �  

  ותקתוספת . 3   50.00  �  

  פרמיה מדודה. 4   230.00  �  

  הנסיעהחזר הוצאות . 5   200.00  �  

  כ"סה   4,040.18    �  

כדי לעמוד בהוראות חוק שכר , הו הסכו� שעל המעביד להוסי= לשכרה של טליהמ
�  ?מינימו

    

 �   320  .א  

 �   240  .ב

 �   290  .ג

  �    10  .ד

  פתרו�  

�  .3, 2'  סחוק שכר מינימו0   סעיפי� רלוונטיי

  :יבואו בחשבו*,  שכר מינימו0ְלִעְנַי*בשכר שיובא בחשבו* ,  לחוק שכר מינימו0)ב(3'  סְלִפי  הסבר הפתרו�

  ; או שכר משולבשכר יסוד )   1(  "

  ; המשולב א0 איננה כלולה בשכרתוספת יוקר )   2(  

 ואול0 לא יובאו בחשבו* תוספת , עבודתוֵעֶקבתוספת קבועה המשתלמת לעובד  )   3(  
קבועה , מוסכמת, פרמיה מדודה, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, משפחה

והחזר הוצאות לרבות הוצאות , מענקי0 על בסיס שנתי, ג"משכורת י, או קבוצתית
  . "ידונסיעות שמשל� המעבל "אש, כלכלה

תוספת "ו" שכר יסוד"הוא השכר המורכב מ,  שכר מינימו0ְלִעְנַי*, שכרה של טליה, לפיכ$
  )שכר יסוד  3,530.18+ י"תוס 30.00 = 3,560.18(   .  �3,560.18כלומר , בלבד" יוקר

  .  �290על המעביד להוסי� לשכרה של טליה , ) �3,850.18(על מנת להגיע לשכר מינימו0 

290<  = 18.3,560  3,850.18   

  .גתשובה   
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  .2009 מר@ב 1 החדש בומעסיקאצל תקבל לעבודה ה, 40  הב*, טל  .33שאלה מספר 

 לאוהוא ,  מקי� במשקHְֶנְסי4ִני לביטוח ַהְרָחָבה ַצובכהגדרתו  ִטיבי ֵמHְֶנְסי4ִני הסדר ֵאי* טלל
 מבוטח ִלְהי4ת איַזָ= טלו, ֶזה ַצו ה4ָרא4ת חלות וסיק ומעטלעל . מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו

  .וְלִפי

  :ַה5ִָאי� המשפטי� ִמ5ֵי�י את המשפט הנכו� ביותר /בחר

  חודשי6ִמ3ָד בתו�  ,ֶזהַהְרָחָבה  לביטוח הHְֶנְסי4ִני ולביצוע ההפרשות ַעל Hִי ַצו אי ַזָ=טל  .א  
 .אצל המעסיק עבודה

  חודשי9ִמ3ָד בתו�  ,ֶזהַהְרָחָבה ְנְסי4ִני ולביצוע ההפרשות ַעל Hִי ַצו  לביטוח הHֶאי ַזָ=טל  .ב
 .אצל המעסיקעבודה 

. תו ַלֲעב4ָדָהֵחל מהיו� הראשו�  לביטוח הHְֶנְסי4ִנילביצוע ההפרשותי ַזָ=א טל  .ג
 אצל תוליו0 תחילת ֲעב4ָד תֶרְטר2(ְקִטיִבי,  חודשי עבודה3לאחר ההפרשות יבוצעו 

 .סיקהמע

. תו ַלֲעב4ָדָהֵחל מהיו� הראשו�  לביטוח הHְֶנְסי4ִנילביצוע ההפרשותי ַזָ=אטל   .ד
 אצל תוליו0 תחילת ֲעב4ָד תֶרְטר2(ְקִטיִבי, חודשי עבודה 6לאחר ההפרשות יבוצעו 

 .המעסיק
  

  פתרו�  

�   מקי� במשקHְֶנְסי4ִני לביטוח ַהְרָחָבה ַצו  סעיפי� רלוונטיי

 לביטוח ַזַ=איהעובד יהיה  "... ַצו ַהְרָחָבה לביטוח Hְֶנְסי4ִני מקי� במשקל) ה(6 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�
 חודשי0 6מיד בתו0 , לעיל' כמפורט בסעי� ד, הפנסיוני ולביצוע ההפרשות על פי צו זה

עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח "). תקופת המתנה "–להל* (מתחילת העבודה 
ההפרשות יבוצעו .  לביצוע ההפרשות החל מהיו0 הראשו* לעבודתוַזַ=אייהיה ,  כלשהופנסיוני
רטרואקטיבית ליו0 ,  המועד המוקד0 מביניה0 חודשי עבודה או בתו0 שנת המס 3לאחר 

  ".תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה

 לביטוח אי ַזָ=טל, ביטוח פנסיוני כלשהוהתקבל לעבודה כשהוא אינו מבוטח בֵמNַחר 6ֶ
  .אצל המעסיק עבודה  חודשי6בתו� ִמ3ָד  ,ֶזהַהְרָחָבה הHְֶנְסי4ִני ולביצוע ההפרשות ַעל Hִי ַצו 

  .אתשובה   
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  .34שאלה מספר 

  

 המעביד יע הצ3/5/2009 ב .1/7/2008 מ חודשי120של לתקופה עבודה  על פי חוזה עסקוטל מ
  .חוזהה את לחדשטל סירב .  חודשי120 של לטל לחדש את חוזה העבודה לתקופה נוספת

  .ס4ָפ\ל ת החוזההגיעה תקופ 2009סו� יוני ב

�? כאילו פוטר ,פיצויי פיטורי� לעני� חוק , טלרואי� את,  שתוארו לעילGְ5ִַסי25ת, הא
  )י�י את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבא/חרב(

 . להצעתו של המעביד לחדש את החוזהסירבֵמNַחר 6ֶטל , לא  .א  

 .ְ=ִאי5R פוטר, לעני* חוק פיצויי פיטורי0, רואי0 את טל,  שתוארו לעילGְ5ִַסי25ת. כ*  .ב

 .טל הגיע לגיל הפרישה Nְ$ ְוַרק ִא0 ֲאָבל, כ*  .ג

  . אצל מעבידושתי עונות ברציפותעבד ֵמNַחר 6ֶטל לא , לא  .ד

  �פתרו  

�  .9'  סחוק פיצויי פיטורי0   סעיפי� רלוונטיי

  : לחוק פיצויי פיטורי90 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�

רואי0 אותו לעני* , היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה  )א(
סירב העובד לחדש ; זולת א0 הציע לו המעביד לחדש את החוזה,  פוטרְ=ִאי5Rחוק זה 

 . התפטרְ=ִאי5Rלעני* חוק זה ,  רואי0 אותו את החוזה

צרי$ שתימסר לעובד לפחות ) א(הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעי� קט*   )ב(
 .שלושה חדשי0 לפני תו0 תקופת החוזה

, לכ*.  לפני תו0 תקופת החוזהפחות מחודשיי0הצעת המעביד לחדש את החוזה נמסרה לטל 
  . פוטרְ=ִאי5R, לעני* חוק פיצויי פיטורי0,  את טלרואי0, בהגיע תקופת החוזה לקצה

  .בתשובה   
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על פי .  משמרות מלאותמועבדטל  .ו ִמְתַקLֶֶמת עבודה במשמרותבטל עובד כפועל ִי5Kר במפעל   .35שאלה מספר 
 ִהְתַחDְב5תללא , ֶצֶרת4C הַ=5Mת ְלִפי שכרו של טלשול0 מ, חוזה העבודה האישי שנחת0 איתו

 בעד טלער$ השכר המשול0 לבתלוש השכר את  ְמָפֵרטהמעביד לא ,  לפיכ$. בשעות עבודה
  .שעת עבודה רגילה

�ד שעת טל בעֵי@ ְלָפֵרט בתלוש השכר את ער0 השכר המשול� ל, ְלִפי חוק הגנת השכר, הא
� י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי/בחר(? עבודה רגילה�  )ַה5ִָאי

 .ַ%J$ת ה24ֶצֶרת ְלִפיִמ0RֵCַ6ְ מאחר ששכרו של טל , לא  .א  
 .הועבד במשמרותמאחר שטל , לא  .ב
 . בעד שעת עבודה רגילהלטלער$ השכר המשול0 בתלוש השכר את ֵי@ ְלָפֵרט . כ�  .ג

  .הועבד בשעות נוספותNְ$ ְוַרק ִא0 ֲאָבל , כ�  .ד

  פתרו�  

�  .התוספת, )ב(24'  סהשכר חוק הגנת   סעיפי� רלוונטיי

פרטי השכר בפנקס השכר ובתלוש השכר יכללו את הפרטי0 ", לחוק הגנת השכר) ב(24'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
  ".המנויי0 בתוספת

ער0 השכר המשול� לעובד בעד שעת "יש לפרט בתלוש השכר את , בתוספת) 1(5'  סְלִפי
  ".עבודה רגילה

  .גתשובה   
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בתלוש . ִנְקַ<ַעת ְלִפי חוק דמי מחלהזכותו לדמי מחלה . מלאה אצל מעבידוטל עובד עבודה   .36שאלה מספר 
 RֶTֶַקתלאחר שטל נעדר מעבודתו ֵעֶקב , ֶד46ַהח שיל0 המעביד לטל דמי מחלה בעד כל 02/2009

 למעביד שטל עבד ַדענ4 2009במר@ .   כל אותו חודש ומסר למעבידו אישור מחלה כדי*א4תיֵר
  .תקופת מחלתו זוכל למעשה בשכר אצל מעביד אחר ב

 �י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(? להמעביד רשאי לנכות את דמי המחלה ששיל� לטהא
�  )ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 . של טל ובכתבאלא בהסכמתו, לא  .א  

 . מחלה כדי*מסר אישור ֵמNַחר 6ֶטל ,לא  .ב

 . לוָחב את דמי המחלה ששיל0 לטל מכל סכו0 שהוא נכותל רשאי המעביד. כ�  .ג

  . לכ$ מהממונה במשרד העבודההיתרלמעביד נית* Nְ$ ְוַרק ִא0 ֲאָבל , כ�  .ד

  פתרו�  

�  )1)(א(25'  סחוק הגנת השכר , 10'  סדמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

  :לא סכומי0 אלהלא ינוכו משכר עבודה א", לחוק הגנת השכר) א(25'  סְלִפי  הסבר הפתרו�

 ";שמותר לנכותו על פי חיקוקאו , סכו0 שחובה לנכותו )1(

  : לחוק דמי מחלה10'  סְלִפי

 לדמי מחלה ַזַ=איעובד שבתקופת מחלתו עבד למעשה בשכר או בתמורה אחרת לא יהיה "
לתבוע ,  העני*ְלִפי, רשאי המעביד או קופת הגמל, וא0 כבר שולמו,  אותה מחלהֵעֶקב

  ."כות� מכל סכו� שה� חבי� לעובדלנהחזרת0 או 

  .גתשובה   
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 טלזכויות החופשה השנתית של . 1/1/2008לעבוד אצל מעבידו בִהְתִחיל , עובד במשכורת, טל  .37שאלה מספר 
   .נקבעות לפי חוק חופשה שנתית בלבד

 7ָלַקח  2008בדצמבר ). דו כל השנה טל עבד אצל מעבילמע* הסר ספק  ( ימי�172 עבד  טל2008בשנת 
  . ימי חופשה

 ְיַנKֵלבה ,  הודיע המעביד לטל שהוא מתבקש לצאת בדצמבר לחופשה2009בתחילת נובמבר 
 241עבד  טל) 11/2009עד סו� ( 2009בשנת . 2009את כל ימי החופשה לה0 הוא ַזַ=אי עד סו� 

  .ימי0

בשתי  יש להתחשב �שימו לב [ ? 2009מהו אור0 החופשה השנתית שיקח טל בדצמבר 
�   ]השני

 ימי0  21  .א  

 ימי0  26  .ב

 ימי0  19  .ג

  ימי0  17  .ד

  פתרו�  

�  .3' ס  חוק חופשה שנתית   סעיפי� רלוונטיי

 הראשונות שנות העבודה 4כל אחת מבעד אור$ החופשה , לחוק חופשה שנתית) 3()א(3' לפי ס  הסבר הפתרו�
  .ו0 י14 עבודה אחד הוא במקו0 אצל מעביד אחד או

, היה הקשר המשפטי שבי* העובד ובי* המעביד קיי0 כל שנת העבודה, לחוק) 2()ב(3' לפי ס
 יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר , ימי2000העובד עבד באותה שנה פחות מו

חלק של יו0 ; 200כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר , )א(הימי0 שלפי סעי� קט* 
  .חופשה לא יובא במני*

  . ימי1720 הקשר המשפטי בי* טל למעבידו היה קיי0 בכל השנה וטל עבד 2008בשנת 

  172 / 200 × 14 = 12   . ימי חופשה12�טל זכאי ל, 2008בעד שנת , לפיכ0

  . ימי2410 טל עבד 2009בשנת 

איננו יודעי0 א0 , כלומר. או שמא פוטר לפני יו0 זה, 31/12/2009עד לא ידוע לנו א0 טל עבד 
  . בכולהואקיי0 בחלק משנת העבודה היה המשפטי שבי* העובד ובי* המעביד הקשר 

מספר ימי החופשה לה� הוא זכאי בעד שנה זו , 2009 ימי� בשנת 241מאחר שטל עבד , בר0
היה הקשר המשפטי שבי*  לחוק חופשה שנתית ) ב(3' זאת מאחר שלפי ס. בכל מקרה, 14הוא 

 יהיו  ימי0 200לפחות  והעובד עבד באותה שנה, בודההעובד ובי* המעביד קיי0 כל שנת הע
היה הקשר המשפטי שבי* העובד   )ג(3' ולפי ס,  לחוק)א(3מספר ימי החופשה כאמור בסעי� 

 ימי0 240ובי* המעביד קיי0 בחלק משנת העבודה והעובד עבד בתו$ אותו חלק שנה לפחות  
  .חוק ל)א(3כאמור בסעי� ג0 הוא יהיה מספר ימי החופשה 

   )2008בעד  12 + 2009בעד שנת   14(    . ימי חופשה26 זכאי טל ל2009 ו2008כ בעד השני0 "סה

  . ימי חופשה7 טל לקח 2008בדצמבר 

 7( =   . ימי�19 הוא 2009אור0 החופשה השנתית שיקח טל בדצמבר  ,לפיכ$ 26(   

  .גתשובה   
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תלוי והוא , להוחאביו של טל . בביתו )66 ב* ה (ע0 אביומתגורר , 24ווק ב* עובד ר, טל  .38שאלה מספר 
  . בעזרת הזולת לביצוע פעולות יו0 יו0ַלֲחל5ִטי* 

, )בהתא0 לכללי0 שקבע שר העבודה והרווחה( כמה ימי� בשנה של היעדרות �  ֵרֵלַוְנִטי החוק הְלִפי
   ?תקופת המחלה הצבורה שלועל חשבו� , אביו 5ְֶ@ל מחלת טל ִלְזק2= ַזַ%אי

  ימי50עד   .א  

  ימי0 7עד   .ב

  ימי60עד   .ג

   ימי80עד   .ד

  פתרו�  

�  1 'ס  ) היעדרות בשל מחלת הורה(חוק דמי מחלה   סעיפי� רלוונטיי

עובד שלו או לב* זוגו הורה שמלאו  " )היעדרות בשל מחלת הורה(חוק דמי מחלה  1 עי�ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
 של היעדרות בשל מחלת עד ששה ימי� בשנה לזקו� ַזַ=אי, )הורה הלהל* ( שני0 65לו 

ובלבד שב* הזוג הינו עובד ושלא נעדר , על חשבו* תקופת המחלה הצבורה שלו, ההורה
  ." חוק זהְלִפימעבודתו מכוח זכאותו 

  .תשובה ג  
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, של טלשבוע העבודה .   שני30 מזה  מעבידוהעובד עבודה מלאה אצל,  הוא עובד בשכרטל  .39שאלה מספר 
. זכותו לדמי מחלה ִנְקַ<ַעת לפי חוק דמי מחלה). 'ה'ימי0 א( ימי0 5הוא ב* , עבודתובמקו0 
  . מחלהֵעֶקב ֶנֱעָדר לא 2009עד יוני 

הביא , כשחזר לעבודה, )7/6/09 ('אביו0 . מחלה ֵעֶקב  מעבודתוֶנֱעָדר טל ,)4/6/09 ('הביו0 ָהֵחל 
  . ) ימי30כ "סה (שישי ושבת, ימי0 חמישיבגי* ה, מקופת חולי0ישור מחלה א

 � בגי� א זכאיומהו סכו� דמי המחלה הכולל לו ה,  >200 היומי הממוצע של טל הוא Mְָכר2א
  ?תקופת מחלה זו 

 �  0  .א  

 �   150  .ב

 �  75  .ג

  �  225  .ד

  פתרו�  

�  2'  סדמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

 לגבי עובד בשכר שעבד עבודה מלאה אצל אותו מעביד או לחוק דמי מחלה ) 2)(ב(2 'לפי ס  הסבר הפתרו�
  .למעט ימי מנוחה שבועית וחגי0,  תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתובאותו מקו0 עבודה 

  )המחלהימי  (3 )  שה0 ימי מנוחה שבועית אצל טלמי0 שישי ושבתי (2 = יו0 אחד  :תקופת המחלה

  .לא זכאי לדמי מחלה:  * יו0 המחלה הראשו*בגי  :זכאות לפי חוק

  .תשובה א  
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תחילת עבודתו החל המעביד מייד ב.  1/1/2003טל החל לעבוד במשרה מלאה אצל מעבידו ב  .40שאלה מספר 
 .משכרו המלא של טל 12% שיעור הפרשת המעביד . להפריש עבור טל לקר* פנסיה מקיפה

תשלומי לפיו , " לחוק פיצויי פיטורי140הסכ0 לפי סעי� "תמו טל ומעבידו על באותו יו0 ג0 ח
 בגי* התקופה שבה , מפיצויי הפיטורי0 של טל72% במקו�בואו לקר* הפנסיה יהמעביד 

  .שולמו והרכיבי0 בגינ0 בוצעה ההפרשה

נצברו הפיצויי0 ש . �20,000 שכרו הרגיל האחרו* לפני פיטוריו .   פוטר טל31/12/2009ב
 מועד פיטוריובבקר* הפנסיה  131,040 �.  

  ?פי חוק פיצויי פיטורי� טל ל ללהשלי�מהו סכו� הפיצויי� שעל המעביד 

 �  0  .א  

 �  39,200  .ב

 �  8,960  .ג

  �  36,691  .ד

  פתרו�    

�  . לחוק פיצויי פיטורי140סעי�   סעיפי� רלוונטיי

  . שני70  תקופת עבודה   הסבר הפתרו�

  . שני70 פיצויי פיטורי0 ושולמו כספי0 לקר* פנסיה  לחוק 14' תקופה בה חל ס

  .מלוא השכר:  לקר* הפנסיההרכיבי0 בגינ0 בוצעה ההפרשה

  :החישוב

על , כלומר.  מפיצויי הפיטורי0 של טל72%  במקו0לקר* הפנסיה באי0תשלומי המעביד 
טורי0  לחוק פיצויי פי14' חל סבגי* התקופה שבה ,  פיצויי פיטורי28%0המעביד להשלי0 

   � 20,000×  שני0  7 × %28  =  >  200,39  .ושולמו כספי0 לקר* הפנסיה

  .בתשובה   
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  יטוח לאומיב
  
  
  
 

25/11/2009 ופוטרה ב,  אצל מעבידה היחידִ<ְרִציפ5ת שני0 3 עבדה טליה  .41שאלה מספר  .  

  :* Rְ6ֶַהRָהסכומי0 ה5ְרַ=ב מטליה של 11/2009תלוש 

  ָרִגיל Oָָכר. 1 11,500    �  

  פדיו* חופשה. 2 2,300   �  

  לפקודה) א7(9'  סְלִפי ממס Hָט5ר ַמֲעָנק פיצויי פיטורי0 . 3 32,940  �  

   חייב במס הכנסהַמֲעָנק פיצויי פיטורי0 . 4 1,560  �  

  ? החייב בדמי ביטוח לאומי 11/2009 בחודש טליהמהו שכרה של 

 �  13,800  .א  

 �    11,822  .ב

 �    13,060  .ג

  �    11,500  .ד

  פתרו�  

 ֵעֶקב פיצויי פיטורי0 שמקבל עובד ַמֲעָנקפדיו* חופשה ו,  הוראות המוסד לביטוח לאומיְלִפי  הסבר הפתרו�
  .מדמי ביטוח Hְט5ִרי0, פרישתו

    >500,11:      החייב בדמי ביטוחטליהשכרה של , לפיכ$

  .דתשובה   
  



42 

 
 

, ֵהָרי4* ֶרְ$ 6ְִמיַרת4ְלצ, כי ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתהמומחה  נשי0 א קיבלה אישור מרופטליה  .42שאלה מספר 
1/9/2009 רצופי0 החל ב0מי י30למש$ .  

 בדמי תהחייב, טליה של הכנסתה. 0 ִ<ְרִציפ5תייתשנ אצל מעבידה היחיד ֶזה עובדת טליה
1/9/2009 החודשי0 שקדמו לבשלושה, ביטוח:  

  ההכנס  חודש
08/2009  9,500    �  
07/2009  10,000    �  
06/2009  7,500    �  

מעדיפה  לא טליהו,  תשלו0 בעד תקופת שמירת ההריו* מגו� אחרטליהלא משול0 ל, למע* הסר ספק: הערה[  
   ].נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורת0 מהמעסיק שלהל, וותר על הגמלהל

  ? לקבל מהמוסד לביטוח לאומי טליהרת הריו� שזכאית מהו סכו� הגמלה לשמי

 �   5,834  .א  

 �    7,778  .ב

 �    9,000  .ג

  �    6,750  .ד

  פתרו�  

�  .גמלה לשמירת הריו*: 'סימ* ה, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

 ליו0 יהיה בסכו0  לשמירת הריו*שיעור הקצבה   לחוק הביטוח הלאומי 54'  וס60' לפי ס  הסבר הפתרו�
  :מו$ מבי* שני הסכומי0 האלההנ

  . 0 לכל יו30 מחולק ב) �7,778 (לחישוב קצבאות לחודש 1סכו0 בסיסי . 1

 שמירת ֵעֶקבברבע השנה שקד0 להפסקת העבודה ) החייב בדמי ביטוח(שכרה של האישה . 2
90מחולק ב, ההיריו*.  

9,500 + 10,000 + 7,500=  � 27,000  :  1/9/2009 לברבע השנה שקד0 יההכנסתה של טל  

27,000 / 90 =  �300    :  90חלוקת ההכנסה ב  

  : ליו0 לשמירת הריו*שיעור הקצבה

 inm] )  7,778  /30  = (התקרה 259.27  ;300[ =  �  259.27

  :סכו0 הגמלה לשמירת הריו* שזכאית טליה לקבל, לפיכ$

  � 259.27 ×ימי שמירת הריו* 30=   >7,778

  .בתשובה   
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  :ְ=ִדְלַהRָ* ְקב5ָעה הכנסתו החודשית . מקומות עבודה3 ב כשכירעובד טל  .43פר שאלה מס

  מעסיק עיקרי   42,000    �  

  ִמ6ְִנימעסיק   25,000   �  

  ִמ6ְִנימעסיק   10,000   �  

  .למעבידיו אישור על תאו0 דמי ביטוחִהNִי@  טל

החודשי משכרו  ֶ%ה$ְינר שא )ומי ודמי ביטוח בריאותדמי ביטוח לא (סכו� דמי הביטוחו מה
  ?  מעבידיוכל ַעל ְיֵדי 2009 בנובמבר טלשל 

 �  8,835.66  .א  

 �   8,815.26  .ב

 �  4,096.70  .ג

  �    8,026.97  .ד

  פתרו�  

  .משכרו של העובד מנכי0 את חלקו של העובד  הסבר הפתרו�

  .למעבידיו אישור על תיאו0 דמי ביטוחִהPִי6  טל

  42,000 + 25,000 + 10,000=  � 77,000  : אצל כל מעבידיוו החודשית של טלהכנסתס$ 

  Min) . ב.הכנסה מרבית לתשלו0 ד 76,830 ; 77,000= (  � 76,830:   ההכנסה החייבת בדמי ביטוח

   �4,757  :) דמי ביטוח בשיעור המופחתְלִעְנַי*( השכר הממוצע 60%

  : על ידי כל מעבידיו2009דשי של טל בנובמבר שכרו החודמי הביטוח אשר ְינ5ֶ=ה מסכו0 

8,815.26<  = %12 ×  )4,757   76,830 + ( %3.50 × 4,757  

  .בתשובה   
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  : של טל אצל כל אחד מה10/20090משכורת . טל עובד כשכיר אצל שני מעסיקי0  .44שאלה מספר 

מעסיק עיקרי  .1  4,000�  . 

 ִמ6ְִנימעסיק  .2   2,500 �. 

  . למעסיקיו אישור תיאו0 דמי ביטוחהגישטל 

 של 10/2009בעד משכורת חודש  המשני שישל� המעסיק ,דמי הביטוח בחלק המעביד ומה
  ?טל

 �   135.75  .א  

 �    96.25  .ב

 �    123.78  .ג

  �    87.50  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

 ִמ6ְִני אצל מעסיק 10/2009שכר  2,500� .  

  ).ב(342'  סחוק הביטוח הלאומי   י� רלוונטיי�סעיפ

היה ; המעביד חייב בתשלו0 דמי ביטוח בעד עובדו",  לחוק הביטוח הלאומי)ב(342'  סְלִפי  הסבר הפתרו�
המבוטח עובד אצל מעבידי0 שוני0 ישל0 כל אחד מה0 את דמי הביטוח ְ=ִאי5R הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו

  Min ) .ב.ההכנסה המרבית לתשלו0 ד 76,830 ; 2,500= (  � 2,500         : השכר החייב בדמי ביטוח

  2,500 × %3.85 =  >96.25:          200910/משכורת בעד  ִמ6ְִניהדמי הביטוח שישל0 המעסיק 

  .תשובה ב  
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  .45שאלה מספר 

  

 0 רצופי0 של חופשה ללא תשלו0 יצא לחודשיי1/6/09ב.  עובד כשכיר אצל מעסיקו היחידטל
   ].ד עצמאי היה עובאלוNֵחר  עבד אצל מעביד טל לאאותה תקופה ב, למע* הסר ספק[ 

  :י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר

הביטוח ישירות  חייב לשל0 בעצמו את דמי טלת "בחודשיי0 ראשוני0 אלו של החל  .א  
 .)צעות המעבידלא באמ(למוסד לביטוח לאומי 

 . חובת תשלו0 דמי ביטוח בתקופה זואי�, ת ולא משול0 לו שכר"מאחר שטל בחל  .ב

 .טל חייב בתשלו0 דמי ביטוח בעד  של טלומעבידת "בחודשיי0 ראשוני0 אלו של החל  .ג

חובת תשלו0 דמי ביטוח בתקופה זו חלה על , ת ולא משול0 לו שכר"מאחר שטל בחל  .ד
  . לביטוח לאומיהמוסד

  פתרו�  

�  ).ב(342'  סחוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .1'  תק )הוראות מיוחדות בדבר תשלו0 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי  

היה ; המעביד חייב בתשלו0 דמי ביטוח בעד עובדו "לחוק הביטוח הלאומי ) ב(342ְלִפי סעי�   הסבר הפתרו�
ה0 את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה המבוטח עובד אצל מעבידי0 שוני0 ישל0 כל אחד מ

  .")ה(ו) ד(ועל המבוטח יחולו הוראות סעיפי0 קטני0 , מעבידו

על א�  " )הוראות מיוחדות בדבר תשלו0 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי  ל1ְלִפי תקנה 
   :...לחוק ישל0 עובד בעצמו את דמי הביטוח א0 הוא) ב(342האמור בסעי� 

א0 , דשי0 תמימי0 רצופי0וללא תשלו0 תקופה קלנדרית העולה על שני חעובד בחופשה ) 3(
  ";באותה תקופה אינו עובד אצל מעביד אחר ואינו עובד עצמאי

  .תשובה ג  
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. מהמוסד לביטוח לאומיִקְצַ<ת ִזְקָנה המקבלת , יה היא עובדת שכירה אצל מעסיקה היחידטל  .46שאלה מספר 
החודשי אצל מעסיקה שכרה  4,000�   .  

 של משכרהאשר ְינ$ֶ%ה ) דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(מהו סכו� דמי הביטוח 
   ?2009 דצמברבאצל מעסיקה  טליה

 �   140  .א  

 �   0  .ב

 �    135  .ג

  �  124  .ד

  פתרו�  

�  .טבלאות המוסד לביטוח לאומי  סעיפי� רלוונטיי

  ).ב(351'  סחוק הביטוח הלאומי 

  )4)(ה(14'  סביטוח בריאות ממלכתי חוק 

ו) ח(, )ז(, )ה(, )ב(335א ישולמו דמי ביטוח לפי סעי� ל "לחוק הביטוח הלאומי ) ב(351' לפי ס  הסבר הפתרו�
  ..."בעד הזמ* שבעדו מגיעה למבוטח קצבת זקנה) ט(

  : לחוק ביטוח בריאות ממלכתי)ה(14' לפי ס

 א"תשמ, וספת גימלה לפי חוק הבטחת הכנסהשמשתלמת לו קיצבת זקנה בת, מבוטח )1(
ומבוטח שמשתלמת לו גמלה נוספת לנכה כמשמעותה , ) השלמת הכנסהלהל*  (1980

חייב לשל0 למוסד דמי ביטוח בריאות בסכו0 ,  לחוק הביטוח הלאומי251בסעי� 
  ;המינימו0

ביטוח חייב לשל0 למוסד דמי , מבוטח שמשתלמת לו קיצבת זקנה ללא השלמת הכנסה )2(
ואול0 מבוטח כאמור שמשולמת לו ,  שקלי0 חדשי0 לחודש88בריאות בסכו0 של 

חייב ,  זוגו משולמת קיצבת זקנה זוג וכ* מבוטח כאמור שלב*תוספת לקיצבה בעד ב*
הסכומי0 הקבועי0 .  שקלי0 חדשי0 לחודש128לשל0 דמי ביטוח בריאות בסכו0 של 

  ;ה0 מתעדכ* סכו0 המינימו0בפסקה זו יעודכנו במועדי0 ובשיעורי0 שב

, יחול ג0 על מבוטח שבשל הכנסתו אינו זכאי לקיצבת זקנה מיוחדת) 2(האמור בפסקה  )3(
לחוק הביטוח ) ה(או ) ד(320   ו261וכ* על מבוטח שמשתלמת לו קיצבה לפי סעיפי0 

  ;הלאומי

בתשלו0 לא יהיה חייב , מבוטח החייב בתשלו0 דמי ביטוח בריאות לפי סעי� קט* זה )4(
  . )ד(עד ) ב(דמי ביטוח בריאות לפי סעיפי0 קטני0 

 אצל מעסיקה דמי ביטוח  לא ינוכו משכרהקצבת זקנהטליה  מגיעה לבזמ� שבו, לפיכ0
  .דמי ביטוח בריאותלאומי ו

  .תשובה ב  
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  . בחודש �5,000  ה קבועה משכורת.  חודשי60אצל מעסיקה היחיד ֶזה  ה כשכירת עובדטליה  .47שאלה מספר 

 שנתי <4נ5ס, ה הקבועה הרגילתהרושכ מלע ְ<נ4ָס� ,טליה ה קיבל11/2009חודש תלוש שכר ב
  . �1,220 בס$ של מיוחד

   ?11/2009לאומי 5ְִגי� חודש  ְלצ2ֶר0ְ חישוב דמי ביטוח תה של טליהמהי הכנס

 �   5,244  .א  

 �    5,102  .ב

 �    5,203  .ג

  �     6,220  .ד

  פתרו�  

�  )תשלו0 ופטור מתשלו0 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

" תשלו0 נוס�", )תשלו0 ופטור מתשלו0 דמי ביטוח( לתקנות הביטוח הלאומי 1 תקנה ְלִפי  הסבר הפתרו�
ְלַר<4ת תשלומי0 שניתנו כבונוס או , שכר הנית* לעובד ְ<נ4ָס� לשכר החודשי הרגיל" הוא

  ".פות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי0כמענק השתת

  ".תשלו0 נוס�"נחשב הבונוס השנתי המיוחד ,  התקנותְלִפי, ְ=ל4ַמר

 24.4%הוא ,  התקנותְלִפי" תשלו0 נוס�", שיעורו של הבונוס השנתי המיוחד שקיבלה טליה
   )1,220 / 5,000 = 24.4%(   .    מהשכר החודשי

  :ה4ָרא4ת אלה, ְלִעְנַי* תשלו0 דמי ביטוח,  נוס� יחולועל תשלו0, לתקנות) 2(5 תקנה ְלִפי

יצור� לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו ,  מהשכר החודשי הרגיל25%א0 שיעורו נמו$ מ"
  ".שול0

  . >220,6 תהיה 200911/ של טליה ְלצ4ֶרְ$ חישוב דמי ביטוח לאומי ְ<ִגי* חודש ההכנסת, לפיכ$

  .תשובה ד  
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טל לא עבד בחצי .  �8,450  11/2009שכרו בחודש . 1/11/2009באצל מעבידו טל החל לעבוד   .48שאלה מספר 
  ).לטל לא היתה כל הכנסה בחודשי0 אלו (11/2009השנה שקדמה לתחילת עבודתו ב

  .0 רצופי0 ימי6שירות מילואי0 ב* לנקרא  6/12/2009ב

  ? תקופת מילואי� זובעד טל יַזַ%אמהו סכו� תגמול המילואי� לו 
    

 �   1,972  .א  

 �    1,260  .ב

 �    1,764  .ג

  �    1,470  .ד

  פתרו�  

�  .תגמולי0 למשרתי0 במילואי0: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  :הימי0 בעד0 ישול0 תגמול למשרת במילואי0, לחוק הביטוח הלאומי) א(271 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�

לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי0 כל ,  של שבעה ימי מילואי0לגבי שירות רצו� )1(
  ; בעד כל יו0 מילואי0אחת 

שישה , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי0 לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
 בעד ס$ ימי המילואי0  פחתה היתרה כאמור משישה ימי0 ;  בעד שבעה ימי0ימי0 

1.4הנותרי0 כשהוא מוכפל ב.  

  .י0 ימ6ירת טל ש

  .שבעה ימי0ישול0 תגמול בעד ,  ימי60" יתרת ימי השירות"א0 , )2)(א(271 סעי� ְלִפי

  .שבעה ימי�בעד  לקבל תגמול מילואי0 ַזַ=איטל , לפיכ$

  : תגמולי המילואי0ְלִעְנַי*חישוב סכו0 ההכנסה 

  . ימי600טל פחות מעבד , 1/12/2009שקד0 לברבע השנה 

יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו ,  ימי600 מי שברבע השנה עבד פחות מ ,)ב(273 סעי� ְלִפי
מתו$ ששת , סכו0 ההכנסה בעד שלושת החודשי0 שבחר לעצמו,  העני*ְלִפי, הממוצעת

יחולו ) 2)(א(והוראות סעי� קט* ,  בחודש שבו החל שירות המילואי10החודשי0 שקדמו ל
  ."לגבי כל חודש שבחר לעצמו כאמור

עבד טל רק חודש אחד בו , ודשי0 שקדמו לחודש שבו החל טל את שירות המילואי0 הח6ב
  .טל בחר לכלול בחישוב את חודש זה.  �8,450היתה הכנסתו 

, ...סכו0 ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו*", לחוק הביטוח הלאומי) 2)(א(273 סעי� ְלִפי
  ).2009בשנת  � 5,225..." ( מהסכו0 הבסיסי68%לא יפחת מ

 החודשי0 שקדמו 6מתו$ , סכו0 ההכנסה של טל בעד שלושת החודשי0 שבחר לעצמו, לפיכ$
) 0 ; 5,225= (  � 18,900       :1/12/2009ל max ( + 5,225 ; 0 ( max  )5,225 ; 8,450(  max 

  :חישוב התגמול ליו0

  .18,900 / 90=  � 210: ונקבל את שיעור התגמול ליו0, 90נחלק את סכו0 ההכנסה ב

   ). 210 × 7  ( בעד תקופת שירותו במילואי� > 1,470טל זכאי לתגמול בס0 : התוצאה

  .תשובה ד  
  



49 

 
  
 

עבודתו תו$ כדי נפגע טל  1/12/2009 ב. ִ<ְרִציפ5תשני0  3אצל מעבידו היחיד   כשכיר עובדטל  .49שאלה מספר 
 הפגיעה הוכרה .על יו0 הפגיעהְ<נ4ָס�  ימי0 6גל לעבוד לא היה מסוהפגיעה  ֵעֶקב. ועקב עבודתו

  .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי ַעל ְיֵדי 

1/12/2009  החודשי0 שקדמו להכנסתו של טל בשלושה:  

  ההכנס  חודש
11/2009  4,800 �   
10/2009  4,300 �   
09/2009  4,400 �   

   ?טל ַזַ%אימהו סכו� דמי הפגיעה לו 

 �   900  .א  

 �    600  .ב

 �    675  .ג

  �    450  .ד

  פתרו�  

�  .דמי פגיעה: 'סימ* ד, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

,  שני הימי0 הראשוני0 שלאחר יו0 הפגיעהְ<ַעד " לחוק הביטוח הלאומי )ב(93 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�
  וא� לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאהלֲעב4ָדת4אשר בה0 לא היה המבוטח מסוגל 

 שני0 ָ=>מ5ר לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ֶאRָא ִא0 ֵ=*לא ישולמו דמי הפגיעה , מהפגיעה
  ". על יו0 הפגיעהְ<נ4ָס�עשר ימי0 לפחות 

ישולמו לו דמי לא ,  שלאחר יו0 הפגיעה ימי60 היה בלתי כשיר לעבודה במש$ טלֵמNַחר 6ֶ
  .גיעה שני הימי0 הראשוני0 שלאחר יו0 הפְ<ַעד פגיעה

 2 = 4 (  . ימי�4 5ְַעדיקבל דמי פגיעה , לפיכ0 6(   

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו0 המתקבל מחלוקת הכנסת ,  לחוק הביטוח הלאומי98'  סְלִפי
  .בתשעי0, ו מגיעי0 לראשונה דמי פגיעהְ<ַעדברבע השנה שקד0 ליו0 ש, המבוטח

4,800 + 4,300 + 4,400 =  >13,500:  01/12/2009  לברבע השנה שקד0הכנסתו של טל   

  13,500 / 90=  � 150  :  טלשכר העבודה הרגיל של 

א$ ( דמי פגיעה ליו0 ה0 שלושה רבעי0 משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97'  סְלִפי
30כשהוא מחולק ב, 5 כפול 1י  מסכו0 השווה לסכו0 בסיס75%ר מלא יות.(  

  150 × 75%=  � 112.50  :   דמי הפגיעה

    )7,778×  5  ×75%  /30 = 972.25 (<  � 112.50  : נוודא שדמי הפגיעה לא עולי0 על התקרה

  112.50 × 4=     >450  : טל ַזַ=איכ דמי הפגיעה לה0 "סה

  .דתשובה   
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 ולא העביר בשבעה החודשי0 האחרוני0 טל לא שיל0.  שני50טליה מועסקת על ידי טל מזה   .50שאלה מספר 
 ָק6ֶה ַרח4ְ<אלטל שטליה נפגעה נ4ַדע היו0 .  למוסד לביטוח לאומי דמי ביטוח בעד טליה

  .בתאונת עבודה

י את המשפט הנכו� /בחר(? ְלַמְעָלהשתוארו 25ת יָ@ֵלל Gְ5ִַסי4ִהא� זכותה של טליה לגמלה 
�  )ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

ששה דמי ביטוח בעד טליה במש$ תקופה העולה על  לא שיל�מאחר שטל , כ�  .א  
� . רצופי0חודשי

 .שולמו 5Rיְ=ִא יראו את דמי הביטוח תה של טליה לגמלה ְלִעְנַי* זכו. לא  .ב

 . טל ישל0 את דמי הביטוח שבפיגורֶאָ'א ִא� ֵ%�, כ�  .ג

  . בשל כל חודש פיגור בדמי הביטוח5% בתקט�אלא , הגימלה לא תישלל. לא  .ד
  פתרו�  

�  365' ס, )ב(342' ס, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  ..."המעביד חייב בתשלו0 דמי ביטוח בעד עובדו "לחוק הביטוח הלאומי ) ב(342 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�

 חוק זה לשל0 דמי ביטוח בעד הזולת ולא ְלִפיהיה אד0 חייב  " ה ז לחוק 365 סעי� ְלִפי
  ." שולמוְ=ִאי5R,  לגמלהלעני* הזכות, יראו, שילמ0

  . יראו את דמי הביטוח כאילו שולמו�לעני� זכותה של טליה לגמלה , לפיכ$

  .בתשובה   
  
  


