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 פתרו� מבח� 20.09.10 � שנת המס 2009
  

  הנחיות כלליות
  

 .אחרתהמתייחסי� לשאלה  נתוני�שאלה אחת המכילה  ֵאי�. 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�ֵרֵלַוונִט במקרי� ה .3
�, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ$ִאי� ֵאיָנ�וה�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ אצל  רגילי� עובדי
 .ַעל ִ-י נתוני השאלהָלֶה� זו המ#קֵנית  ְלַמֵעט

 .הנער/ לעובדי� ולעובדות נשואי� הוא חישוב נפרד הכנסה חישוב מס, בשאלה )ֶחֶרת א� לא צ#ַי� .4

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר2וֹתלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנוֹתהזכויות ַהמ# ,א� לא צ#ַי� )ֶחֶרת בשאלה .5
צד להסכ�  ֵאינוֹ המעביד , ת בשאלהא� לא ִנְכ3ָב )ֶחֶר , ְ$לוַֹמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחלוֹת על המעביד והעובדי� ולא  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� , ִקי#4ִצי ֶהְס5ֵרֵאי� , ִקי#4ִצי מיוחד או כללי

 .קיי� ֶהְסֵ$� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט2וֹת לשאלה

  
  מס הכנסה

  
  
  
  
  
  
  

    .1 ֶהֱעִמיד המעביד לרשותה רכב צמוד מקבוצה, ְ�נֹוָס�. � 8,000 � גליהשל החודשי  השכר  .1שאלה מספר 

  .ִ�ָ*( לרגל נישואי ,� 600המחאת שי על ס&  ממעבידה גליה הקיבל 1/2009�ב

  ?")ברוטו למסשכר (" 1/2009�לצור/ חישוב מס ב גליהשל  המהו שכר

 �     10,300 .א  
 �     10,110 .ב
 �     9,890 .ג
  �     9,700 .ד

  פתרו�  

�  .שווי שימוש ברכב צמוד). 2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

חטיבה ( 34/93חוזר מס הכנסה , )ניכוי הוצאות מסוימות(לתקנות מס הכנסה ) 4(2' תק
  ).ניכויי4/ משפטית 

  �  8,000  �שכר רגיל   . 1  הסבר הפתרו�

  ניכוי (ס הכנסה לתקנות מ )4(2בתקנה  שנקבע  הסכו4   . 2

  השווי המתנ, לפיכ& . ח"ש 190הוא  )הוצאות מסוימות  

  600 � 190= �    410  �שיזק� לשכרה של גליה לרגל אירוע אישי   

   �   1,700  )1קבוצה (שווי רכב   . 3

     ;  110,10  כ"סה

  .בתשובה   
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  . ר אצל מעבידוהוא מנהל מחלקת השכ) חשב שכר בכיר(גל   .2שאלה מספר 

 1,500בס& של ֶרֶכב �ַהְחָזַקתקיבל , כבכל חודש, ְ�נֹוָס�. � 28,000 � 1/2009�שכר היסוד של גל ב
�.  

למימו9 לימודיו של גל לתואר ראשו9 , למוסד אקדמי מוכר�  2,000שיל4 המעביד  1/2009�ב
את עלות ". יסוי עובדי4מ"ביו4 עיו9 לחשבי שכר בנושא ִהְ;ַ*ֵ*� בחודש ֶזה גל . בהיסטוריה
  .יו4 העיו9 ִלְמ=ְרְ>ֵני ְיִ;ירֹותשיל4 המעביד , � 300בס& של , יו4 העיו9

המעביד , למע9 הסר ספק[   ?")שכר ברוטו למס(" 1/2009�של גל לצור/ חישוב מס ב ומהו שכר
  ] "ברוטו"כל רכיבי השכר והשווי ה4 במונחי . לא מגל4 מס בגי9 כל רכיב שכר שהוא

 �  30,000 .א  
 �  31,500 .ב
 �  31,800 .ג
  �   29,500 .ד

  פתרו�  

�  )15(32, )רישא( 17, )2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי�   הסבר הפתרו�

4 תשלומי; שניתנו לעובד ממעבידו קצובהכל טובת הנאה או ; השתכרות או ריווח מעבודה  "
נסיעות לחוA , ְלַר�ֹות תשלומי4 ְ�ֶ;ל החזקת רכב או טלפו9, שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

א& ְלַמֵעט תשלומיCDָ 4מBר המותרי4 לעובד , לארA או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
 �והכל ; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו9 נייד שהועמד לרשותו של העובד; כהוצאה

ֵ�י9 שניתנו לעובד במישרי9 או בעקיפי9 או שניתנו לאחר , שניתנו בכס� Bֵבי9 בשווה כס�ֵ�י9 
  " ;לטובתו

, הוצאות לימודי4"בבירור הכנסתו החייבת של אד4 לא יותרו ניכויי4 בשל , )15(32' לפי ס
ולמעט הוצאות השתלמות , לרבות הוצאות לרכישת השכלה אקדמית או לרכישת מקצוע

  ".לצור& שמירה על הקיי4, ינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמורשא, מקצועית

למימו9 לימודיו של גל לתואר ראשו9 , אקדמיהשיל4 המעביד למוסד הסכו4 ש, לפיכ&
  ".שווי"לשכרו של גל כ ִיEֵָק�, בהיסטוריה

מהווה השתלמות מקצועית בתחו4 עיסוקו של " מיסוי עובדי4"לחשבי שכר בנושא  יו4 העיו9
מימו9 ". שמירה על הקיי4"העיו9 חיוני למילוי תפקידו של חשב שכר ונית9 להגדירו כ יו4. גל

  .גללמשכורתו של  עלות יו4 עיו9 ֶזה לא ִיEֵָק�

  :  1/2009�שכרו של גל לצור& חישוב מס ב

  שכר יסוד 28,000+  החזקת רכב 1,500+  מימו9 לימודי תואר ראשו9 2,000=  ; 31,500

  .תשובה ב  
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גל משל4 מזונות . לה הכנסות ֵאי9ו 85%לגליה נכות של . 34� בת ה, נשוי לגליה, 35ב9 עובד , גל  .3אלה מספר ש
 הנמצאי4, )2006�ו 2002ילידי (ילדיו  2כלכלת  ִ�ְמלֹואומשתת� , )לשעבר זBגוֹ � ַ�ת(לגרושתו 

  ]. לפקודה) 1)(ב(40' סי על פ ז"א זכאי לנגל ל, למע9 הסר ספק[  .אצל גרושתו

  ? 2009בשנת המס  גלַזַ$אי לכמה נקודות זיכוי 

 ז"נ  5.25 .א  
  ז"נ  4.25 .ב
 ז"נ  3.25 .ג
  ז"נ  6.25 .ד

  פתרו�    

�  .א40, )2)(ב(40, א36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

רת או נכה כמשמעות4 בסעי� עיוו ֵאיָנ( זBגוֹ �ַ�תשכ9 , "יחיד מוטב" ֵאינוֹ גל , למע9 הסר ספק  הסבר הפתרו�
לפחות מחמת  90%או נכות של , 100%שנקבעה לו נכות של "עיוור או נכה (לפקודה ) א)(5(9

שלקה באיברי4 שוני4 והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי4 
  ").לפחות 100%השוני4 שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 

  

  :2009בשנת  לה9 זכאי גל נקודות זיכוי

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ   1.00  למי שנשוי בשנית , מזונות לבת זוג לשעברתשלו4 

  ז"נ   001.  השתתפות בכלכלת ילדיו הנמצאי4 אצל גרושתו

  ז"נ   4.25  כ נקודות זיכוי"סה

  .בתשובה   
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 הוקיבל" טכנאי חשמל מוסמ&"בהצלחה לימודי מקצוע  מהסיי, 30 תב הרווק תעובד, יהגל  .4שאלה מספר 
  .2008 באוקטוברת "תעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד התמ

מכו9 על ידי הDֶֶרת BַהJ ְ�ִמְכָלָלה )שעות לימוד 1,712(שנתיי4 לימודי המקצוע נמשכו 
ר על סיו4 לפקיד השומה אישו הִהְמִציC יהגל .הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה ובמדע

  .לתעודת המקצוע הוזכאות הלימודי

  ? 2009גליה בשנת המס  ַזָ$ִאיתלכמה נקודות זיכוי 

  ז"נ  2.75 .א  
   ז"נ  2.25 .ב
  ז"נ  3.25 .ג
   ז"נ  3.75 .ד

  פתרו�  

�  ד40 ,א36, 36, 34 'ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

 :לפקודה ד40' סְלִפי   הסבר הפתרו�

ב ישראל תובא בחשבו9 מחצית נקודת זיכוי א4 סיי4 בחישוב המס של יחיד תוש  )א(
ובלבד שהמציא לפקיד השומה אישור על , לימודי מקצוע והיה זכאי לתעודת מקצוע

  .סיו4 לימודיו וזכאותו לתעודת מקצוע כאמור

תובא בחשבו9 במספר שנות מס כמספר שנות  ֶזהמחצית נקודת זיכוי כאמור בסעי�    )ב(
  .תובא בחשבו9 בלא יותר משלוש שנות מסובלבד ש, לימודי המקצוע

בשנת המס שלאחר שנת ָהֵחל תובא בחשבו9  ֶזהמחצית נקודת זיכוי כאמור בסעי�    )ג(
  .המס שבה הסתיימו לימודיו

  - ֶזהבסעי�    )ד(

� בהיק� שעות לימוד הזהה ל, לימודי4 לרכישת מקצוע מסוי4 �" לימודי מקצוע"  
  ;לפחות, ג40כהגדרתו בסעי� , השכלה גבוההשעות לימוד הנהוגות במוסד ל 1,700

המוכרת על ידי משרד , תעודה הניתנת בסיו4 לימודי מקצוע –" תעודת מקצוע"  
  .ממשלתי

  :2009בשנת  יהגל תלה9 זכאי נקודות זיכוי

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

  ז"נ   00.5  לימודי מקצוע וקבלת תעודת מקצוע

  ז"נ   3.25  ת זיכויכ נקודו"סה

  .גתשובה   
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). 9"רט(טלפו9 סלולרי  ִלְר;Bתוֹ  ֶהֱעִמיד מעבידו ,ְ�נֹוָס�. � 12,000 � גלשכרו החודשי הרגיל של   .5שאלה מספר 
   .� 250ָעַמד ַעל  4/2009�9 ב"חשבו9 הרט. 9"מחשבו9 הרט 20%�ב גלבכל חודש ִמְ;ַ*ֵ*� 

  ? ")ברוטו למסשכר (" 4/2009�של גל לצור/ חישוב מס במהו שכרו 

 �     12,200 .א  
 �   12,075 .ב
 �    12,095 .ג
  �     12,045 .ד

  פתרו�  

�  ).2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .)שווי השימוש ברדיו טלפו9 נייד(תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש " � )טלפו9 נייד שווי השימוש ברדיו(תקנות מס הכנסה ל 2תקנה  ְלִפי  הסבר הפתרו�
שנית9 להתקשר ממנו  CDָמBרְלַמֵעט רדיו טלפו9 , ברדיו טלפו9 נייד שהועמד לרשות העובד

, הנמו& ְלִפישקלי4 חדשי4  95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו4 העבודה בלבד
  ".רדיו טלפו9 ניידוהכל בניכוי סכו4 ההוצאה החודשית ששיל4 העובד ְ�ֶ;ל אותו 

  min)  95;  250/  2(   =   �    95  :� 95או מחצית ההוצאה החודשית הנמו& מבי9 

  250×  20%  =  �    50  :סכו4 ההוצאה החודשית ששיל4 העובד

  95 � 50  =  �  45  :גלשל  4/2009שווי השימוש שיש לזקו� לשכר 

  12,000+  45  =  ;  12,045  :20094/�שכרו של גל לצור& חישוב מס ב

  .דתשובה   
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, למדד צמודה ֵאיָנ(ההלוואה . ממעבידו�  16,800הלוואה בס&  גלקיבל  2009 במאי 1�ב  .6שאלה מספר 
  .31/12/2009�בְלַהְחִזיר  גלאת ההלוואה על . לשנה 3%ונושאת ריבית של 

שווי הריבית שיש  מהו סכו�, בשיעור שווה בכל חודש ,6%�ב 2009שנת כל א4 המדד עלה ב
  )יכ�מ בחישוב"מעניי� המע מוהתעל( ?ההלוואה 4ְִגי� גלשל  2009 מאיבתלוש שכר  ִלְזקוֹ?

 �  128 .א  
 �    14 .ב
 �  1,176 .ג
  �  98 .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .בשנה 3%של  יביתנושאת ר, צמודה למדדלא , � 16,800הלוואה בס& 

�  פקודת מס הכנסהל) ט(3' ס  סעיפי� רלוונטיי

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה )ט(3עי� על פי ס  הסבר הפתרו�
  .עובדבי9 הריבית הקבועה בתקנות לבי9 הריבית ששיל4 השההכנסה היא ההפרש  .מעבודה

שיעור  שחל עליו רק) ט(3 ְלִעְנַי9הלוואה הסכו4 עולה על  יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו4 הלוואה  6,960 > ההלוואה 16,800        .  עליית המדד

  :ריבית לשנה 4%+ שיעור עליית המדד  �התקנות ְלִפי השיעור הנדרש 

140  =12  ) /4.0%  +6.0%  ( ×16,800  

  16,800×  3.0%/  12=  42  :ריבית שנתית 3%המעביד דרש מהעובד 

  מינימו4 140 �חוייב 42=  98    .בתקופת הזקיפה ; 98בס& ריבית יחוייב בשווי  גל, לפיכ&

  .דתשובה   
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�  13,000 של ִקְצָ�ה בס&הכנסתו היחידה היא . שנה 20ֶזה  בבית שא9מתגורר  ,71�ב9 ה, גל  .7שאלה מספר 
פגע בפטור על הקצבה  גל לא, למע9 הסר ספק[ ָוִתיָקה  ַמNִיָפה מקר9 פנסיהשהוא מקבל  לחודש

  ].ולא היוו9 חלקי4 ממנה 

  ?  2009ִיC#ב שיקבל גל בשנת הזיכוי 3וBָֹב ס/ מהו 

 �   18,564 .א  
  �   13,182 .ב
 �   20,280 .ג
  �   16,174 .ד

  פתרו�    

�  .11' ס, א9' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  קצבה�   13,000×  חודשי4 12=   � 156,000  :קצבה שנתית  הסבר הפתרו�

  קצבה מזכה 90,240×  35%=   �  31,584  :א9הפטור ַהJְַרִ�י לשנה לקצבה ְלִפי סעי� 

  קצבה 156,000 � פטור 31,584=   �  124,416  :2009הקצבה החייבת של גל בשנת המס 

  .2009היא הכנסתו החייבת של גל בשנת המס ) � 124,416(קצבה חייבת זו 

על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  13%הנחה של מזכה ב שא9�הישוב בית
  ]. 'תוספת ראשונה חלק ב, לפקודה )3)(ב(11סעי�[ �  142,800

  :2009זיכוי *ֹוָ;ב ִיBOב שיקבל גל בשנת 

  min)  2009הכנסה חייבת של גל בשנת  124,416;  תקרת הכנסה 142,800( ×  %13=  ; 16,174  

  .תשובה ד  
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, המשותקת ַלֲחלBִטי9, האלמנה ִאJוֹ  ְ�ַעד החזקתה של 2009בשנת המס �  30,000שיל4  גל  .8שאלה מספר 
�  11,000 � ַהְכָנַסת ָהֵא4  .� 264,000 � 2009גל בשנת החייבת של  והכנסת. במוסד סיעודי

    ).מֶקֶרQֶ 9ְנִסPָה( בחודש

  ?במוסד ִאDוֹ 4ְַעד הוצאותיו להחזקת  2009בשנת לגל י#ַתר שהזיכוי  ומה

 �   4,728 .א  
 �  10,500 .ב
 �  0 .ג
  �   1,050 .ד

  פתרו�  

�  44' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )סדזיכוי ְ�ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ�ַעד הוצאות ְ�ֶ;ל החזקת קרוב במו(תקנות מס הכנסה 

זיכוי ְ�ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ�ַעד הוצאות ְ�ֶ;ל החזקת קרוב (ה תקנות מס הכנסל 1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
 44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְ�ַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי� " � )במוסד

, )המזכה �להל9 (ְלִפי העני9 , לפקודה 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְ�ַעד נטול יכולת ְלִפי סעי� 
וא4 ֵאי9 , בשנת המס�  240,000לא עלתה על , החייבת של המזכה ושל ב9 זוגוא4 ההכנסה 
ְלַר�ֹות  �" הכנסה חייבת", ְלִעְנַי9 ֶזה; שנת המסב�  150,000א4 לא עלתה על  �למזכה ב9 זוג 

  ".הכנסה פטורה ממס ַעל Qִי די9

ת הכנסה פטורה ְלִפי כולל" המזכה"של הקרוב " הכנסה חייבת", שלעיל 1ְלִפי תקנה , Dְלֹוַמר
  .לפקודה) 5(9סעי� 

   �ומ9 הכלל אל הפרט 

...)]  זיכוי ְ�ַעד נטול יכולת(לתקנות מס הכנסה  1כהגדרתה בתקנה [הכנסתה החייבת של הא4 
  ) הכנסת הא4 מקר9 פנסיה 11,000×  12= �   132,000(   . � 132,000 � 2009בשנת 

רת ההכנסה למזכה שֵאי9 לו ב9 זוג ְלִפי תקנה נמוכה מתק) � 132,000(הכנסתה . הא4 אלמנה
  ).� 150,000(שלעיל  1

בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או ב9 זוגו " �לפקודה  44ְלִפי סעי� 
, ב9 זוג או הורה משותקי4 ַלֲחלBִטי9, שיל4 בשנת המס ְ�ַעד החזקת4 במוסד מיוחד של ילד

וכ9 ְ�ֶ;ל החזקת ילד מפגר , י4 או בלתי שפויי4 בדעת4עיוור, מרותקי4 למיטה בתמידות
 12.5%מאותו חלק מהסכומי4 ששיל4 העולה על  35%יותר לו זיכוי ממס של , במוסד מיוחד

  .."..מהכנסתו החייבת

  )�  264,000×  12.5%( =   �    33,000  :מהכנסתו החייבת של גל 12.5%

  .מהכנסתו החייבת 12.5%ינֹו עולה על סכו4 ֶזה אֵ . 2009בשנת המס �  30,000גל שיל4 

  סכו4 ששיל4 למוסד הסיעודי 30,000>  2009מהכנסתו החייבת של גל בשנת  12.5% 33,000

  .במוסד אמוְ�ַעד הוצאותיו להחזקת  2009זיכוי בשנת לגל כל  יBַתרלא , לפיכ&

  .תשובה ג  



9 

 
 

 

  . ָדהQְBקלַ  10' ס ְלִעְנַי9עבודה במשמרות  ִמְתַקPֶֶמתבו  ַיְצָרִניבמפעל  רִיBRעובד כפועל  גל  .9שאלה מספר 

הכנסה מעבודה , � 47,500 �הכנסה מעבודה במשמרת ראשונה : 2009הכנסתו בשנת המס 
  .� 66,000 �והכנסה מעבודה במשמרת שלישית �  18,000 �במשמרת שניה 

  ? 2009בשנת  גלשיקבל  ִמBְָמרוֹת 4ְִגי�הזיכוי במס  ְסכ#�מהו 

 �   12,600 .א  
 �   9,993 .ב
 �    10,020 .ג
  �    7,293 .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .עבודה במשמרות שניה ושלישית ְ�ִגי�9  84,000מתוכה , � 131,500 �הכנסה ממשכורת 

�  )עבודה במשמרות ְ�ַעדנסה שיעור המס על הכ(תקנות מס הכנסה . 10  'ס, פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

  :ִמBְָמרוֹתזיכוי   הסבר הפתרו�

  �    131,500  : 2009�ממשכורת ב גלכוללת של  ההכנס

   �   120,114  :לפקודה 10' ס ְלִפיסכו4 התקרה 

  �    17,380  :חלק ההכנסה העולה על סכו4 התקרה

  �    84,000  :שניה ושלישית ִמְ;ָמרֹותשכר 

  84,000 � 17,380= �    66,620  :טבת מסהמזכה בה ִמְ;ָמרֹותשכר 

  66,620×  15%= �   9,993  :הטבת המס

  בשנה�    10,020  :בתעשייה ִמְ;ָמרֹות שכר ְ�ִגי9 ַהJְַרִ�יהזיכוי 

  min)  993,9;  תקרה 10,020(  = ;   993,9  :בדיקה מול התקרה

  .בתשובה   
  
  



10 

 
  
 

את משכורתה ". משכורת חודש"ב, 4/1/2009� בוד אצל מעבידה החדש בהתחילה לע גליה  .10שאלה מספר 
  .1/2/2009�ב החדש מעבידההראשונה היא צפויה לקבל מ

  ?אצל מעבידה החדש )101טופס (כרטיס עובד  ְלַמֵ&א ָלִראBוָֹנה י על גליהמת

 .25/1/2009� לא יאוחר מה .א  
 .4/1/2009�התו& שבוע ימי4 מ .ב
 .1/2/2009� לא יאוחר מה .ג
  .4/1/2009�המימי4  15& תו .ד

  פתרו�  

�ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 ל 2' תק  סעיפי� רלוונטיי
  )מעסיקי4

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 ל 2לפי תקנה   הסבר הפתרו�
  ):מעסיקי4

את ) 0101טופס (חייב למלא בכרטיס העובד , מעט עובד זרעובד למעט עובד יומי ול  )א(  "
  :כל הפרטי4 במועדי4 אלה

תו& שבוע ימי4 מיו4 שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ביו4 שקיבל את משכורתו   )1(
  " ;הכל לפי המועד המוקד4 יותר, לראשונה ממעבידו

  .בתשובה   
  



11 

 
 

 

ס& . 20/6/2010ועד  1/12/2009� לתקופה שמ 100%לו נכות של  ונקבעה ונהבתא ִנְפָ>ע גל  .11שאלה מספר 
  ).כולה מיגיעה אישית( � 798,000 �  2009בשנת  הכנסתו

, למע9 הסר ספק [?  2009שגל יכול לנצל בשנת המס לפקודה ) 5(9' סְלִפי ַהDְַר4ִי מהו הפטור 
  ] לפי ימי�מחושב ) 5(9הפטור בסעי� 

 �    67,775 .א  
 �   65,400 .ב
 �   5,555 .ג
  �   46,373 .ד

  פתרו�  

�  .)5(9' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

הכנסה מיגיעת4 האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה )א()5(9סעי�  ְלִפי  הסבר הפתרו�
לפחות מחמת שלקה באיברי4 שוני4 והאחוז  90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

אה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי4 השוני4 שבלעדיו היה נקבע אחוז האמור הוא תוצ
  :כמפורט להל9, לפחות 100%נכות של 

הכנסה עד לסכו4 של  �ימי4 או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלי4 חדשי4 546,000

הכנסה עד לסכו4  �ימי4  364ימי4 לבי9  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבי9  )2(
 ";שקלי4 חדשי4 65,400של 

  

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

לבי9 יחס שבי9 מספר הימי4 בשנת המס שלגביה4 נקבעה הנכות הכנסתו בשנת המס הוא כ
) 1)(א(ויקראו את הסכומי4 הנקובי4 בפסקאות משנה , )יחס תקופת הנכות �בפסקה זו ( 365

  ".כסכומי4 שיחס4 לסכומי4 הנקובי4 כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב(� ו

  

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

ס& , ואול4 א4 תקופת הנכות שנקבעה לו חלה בשתי שנות מס, הוא כיחס תקופת הנכות
  ".;)2)(א(הסכו4 הפטור בשתי שנות המס לא יעלה על הסכו4 הנקוב בפסקת משנה 

  

  .ימי4 364ימי4 לבי9  185שבי9 נכות לתקופה  נקבעה גלל

  .� 65,400 �) 2)(א)(5(9ו4 הנקוב בסעי� הסכ

  31 �שלגביה4 נקבעה הנכות  2009 בשנת המסמספר הימי4 

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

 ההכנסה בשנת המס  798,000×  יחס תקופת הנכות  31/  365 = 67,775

ס& הסכו4 הפטור בשתי שנות , ה לו חלה בשתי שנות מסואול4 א4 תקופת הנכות שנקבע"...
  �)" 2)(א(המס לא יעלה על הסכו4 הנקוב בפסקת משנה 

  min]  )2)(א(הסכו4 הנקוב בפסקת משנה  65,400;  67,775= (  ; 65,400

  .בתשובה   
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ְרפBִאית  ָנכBתלו ִנְקְ�ָעה  1/2/2009�ב. בכל חודש�  7,500 ַ�ֲעבֹוָדתוֹ  ִהDֵ*ַSְר, 5/1/1942יליד , גל  .12שאלה מספר 
  .גל פרש מעבודתו, שנות עבודה 15אחרי , 2009חודש פברואר  4וֹ ת�ְ . לצמיתות 70%של 

 60%בשיעור של ִקְצָ�ה , שער& ֲעבBרֹו המעבידQְֶנִסPָה �מֶקֶר9 ְמַקֵ�לגל  1/3/2009� ב ָהֵחל
  ]. קיבל כל מענקי פרישה ְ�ִגי9 שנות עבודתו גל לא, למע9 הסר ספק[ ה ממשכורתו החודשית ערב הפריש

   ? 2009גל בשנת  לש במסהחייבת  ההכנסהמהי 

 �   44,250 .א  
 �   29,250 .ב
 �     60,000 .ג
  �   33,680 .ד

  פתרו�  

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

  :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

, שמקבל אחד מאלה, ְלִפי הגבוה מביניה4, מקיצבה מזכה 35%מוכרת או הקיצבה ה     "
  :פטורי4 ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

  .הגיע לגיל הפרישה, 5/1/1942יליד , גל

 90%ָנכBת של ולא נקבעה לו , ְלָפחֹות 100%ִנְקְ�ָעה ָנכBת ַיRִיָבה ְ�ַדְרָ>ה של ֵמ=ַחר ֶ;לגל לא 
לקה באיברי4 שוני4 והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי ְלָפחֹות ֵמֲחַמת ש

' הוא לא ַזDַאי לפטור ְלִפי ס, לפחות 100%באיברי4 השוני4 שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
  .לפקודה) 5(9

  משכורת ערב הפרישה 7,500×  60%= �  4,500  :הקצבה החודשית שמקבל גל מקר9 הפנסיה

  :ב במסחלק הקצבה החיי

  הקיצבה min  [ � 4,500)  הקיצבה 4,500; מזכההקיצבה תקרת ה 7,520( ×  35%= [ �  2,925

  :2009ההכנסה החייבת במס של גל בשנת 

  קצבה חייבת 2,925×  חודשי קצבה 10+  משכורת חודשית 7,500×  חודשי עבודה 2=  ; 44,250

  .תשובה א  
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ָרהיה גל  .13שאלה מספר  T<ָ  עַ  ֶפ9וֹ ְ�אועובדת בחיפהBאותה מעבידה לעבוד יומיי4 באשדודָ;ַלח  8/2009�ב. ָקב .
ֶהְכֵרִחPִי4 לייצור  ימי השהייה בה היו Bְ;ֵני) מ מחיפה"ק 132המרוחקת (לאשדוד  הנסיעה
�  152בס& של ) לילה אחד(המעביד שיל4 בעד גליה הוצאות לינה במלו9 . מעבידשל ה תוהכנס

  ).40$�כ(

או חלק (סכו� זה ששיל� המעביד  ,לצור/ חישוב מס ,הא� יש לזקו? למשכורתה של גליה
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי�/חרב(? )ממנו

 100המרחק עלה על א� , 3ְִקָרה כל ללאהוצאות לינה בישראל מותרות בניכוי . לא .א  
 .מ"ק

 .בשאלה ֵאי9 לזקו� סכו4 זה למשכורתה שתוארו Gְ4ִַסי4וֹת. לא .ב
 .ממס ליו4 עלו על ס/ ההוצאות הפטורותלינה ההוצאות ֵמ=ַחר ש, כ9 .ג
  .איזור פיתוח ֵאיָנHאשדוד ֵמ=ַחר ש, כ9 .ד

  פתרו�  

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

א& למעט תשלומי4  ...תשלומי4 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו" � לפקודה) א)(2(2' לפי ס  הסבר הפתרו�
בי9 שניתנו , בי9 שניתנו בכס� ובי9 בשווה כס� � ...כאמור המותרי4 לעובד כהוצאה

  .מהווי4 הכנסה מעבודה, "לעובד במישרי9 או בעקיפי9 או שניתנו לאחר לטובתו

  � ) החבק(נסה לפי קובA הפרשנות לפקודת מס הכ

, אול4. עבודה כאמור�אי9 לראות בהחזרה הכנסת, א4 ההוצאה מותרת לעובד בניכוי"  
הוצאות : לדוגמה. עבודה�בהוצאה שאינה מותרת בניכוי לעובד יש לראות בהחזר הכנסת

  .החזר בגינ9 הינו הכנסה בידו, ולפיכ&, החזקת רכב אינ9 מותרות בניכוי לעובד

קיצור "יש בפקודה , ידי המעביד�המשתלמות על, ותרות בניכויבעניי9 הוצאות עובד המ  
 17במקו4 לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתא4 לסעי� ". דר&

בחר המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכו4 הזהה לסכו4 ההוצאה , לפקודה
  ".המותר בניכוי

  

  :יותרו לניכוי, )סויימותניכוי הוצאות מ(תקנות מס הכנסה ל) א2(2ְלִפי תקנה 

ובלבד שהסכו4 המותר בניכוי אינו , הוצאות לינה שהוציא נישו4 בישראל או באזור  ) א(
כשהוא מחושב בשקלי4 חדשי4 לפי ) ב)(1)(ב)(2(עולה על הסכומי4 הנקובי4 בפסקה 

ואול4 הוצאות , השער היציג של הדולר כפי שפורס4 לאחרונה לפני מועד הלינה
קילומטרי4 ממקו4 מגוריו או  100�ללינה במקו4 המרוחק פחות משהוציא נישו4 

זולת א4 שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה , לא יותרו בניכוי, ממקו4 עיסוקו העיקרי
  ;הכרחית לייצור ההכנסה של הנישו4

יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישו4 בשל ארוחת בוקר , )3(על א� האמור בפסקה )   ב(
  ;לעיל) א(כאמור בפסקת משנה , ה המותרת בניכויהכלולה במחיר לינ

הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישו4 במסגרת השתתפות בכנס )    ג(
  ;בתחו4 עיסוקו

  :2של תקנה  )ב)(1)(ב)(2(הסכומי4 הנקובי4 בפסקה 

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

א& לא פחות , מהוצאות הלינה המוכרות 75% �דולר  105�לגבי לינה שעלותה גבוהה מ  ) 2(
  ;דולר ללינה 105�מ

דולר  239או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא4 לתקנה    �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו& ביניה4, ללינה

  ).1)(ב)(1)(ב)(2(2סכו4 הנמו& מהסכו4 הנקוב בתקנה , )40$�כ(�  152ס& של המעביד שיל4 

  

  .של גליה אי� לזקו? סכו� זה למשכורתהכל הוצאות הלינה מוכרות ו, לפיכ&

  

  .בתשובה   
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וכל ימי  בולגריהל הנסיעה. יממות 11למש&  ,הי מעביד"ע ,גליה לבולגריה השלחנ 2009בשנת   .14שאלה מספר 
  . מעבידשל ה תוסלייצור הכנֶהְכֵרִחPִי4  השהייה בה היו

כרטיס במחלקת עסקי4 מחיר (   1,240$ �ה ראשונה יסה במחלקכרטיס ט  : הוצאות הנסיעה
  ).890$ � באותה טיסה

  ).כל לינהל$  250($   2,750 �לינות במלו9  11

  .לה את כל ההוצאות ֶהְחִזירלמעבידה וֶזה  ִנְדָרִ;י4הַהJְִסָמִכי4 גליה הגישה את החשבו9 ואת 

למע� [  ?ל "בשל הנסיעה לחו, לצור/ חישוב מס גליהשל  הו� שיש לזקו? למשכורתמהו הסכ
  ] הכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי על פי התקנות, הסר ספק

 $  1,128 .א  
 $    710 .ב
 $  677 .ג
  $  471 .ד

  פתרו�  

�  .)מסויימותניכוי הוצאות (תקנות מס הכנסה ). רישא( 17' ס, )2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

   :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

הסכו4 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) 2)(א)(2(2תקנה  ְלִפי  
ממחיר כרטיס במחלקת עסקי4  100% �חלקה ראשונה במטיסה כרטיס הוצאות לרכישת 

$ 890 �במחלקה ראשונה לניכוי בעד כרטיס הטיסה הסכו4 שיותר , לפיכ& .באותה טיסה
  ).כמחירו של כרטיס במחלקת עסקי4 באותה טיסה(

  ) עלות בפועל  1,240$ �$ 890=  (  350$: הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינ� מותרות בניכוי
  

  : הוצאות לינה

רשימת המדינות בה9 נית9 להגדיל את סכו4 הוצאות הלינה לא נמצאת ב בולגריה  
  .25%�וההוצאות האחרות ב

הסכו4 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) ב)(2(2תקנה  ְלִפי  
  �בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי4 לינות   הוצאות לינה

  .כל הוצאות הלינה המוכרות �שבע הלינות הראשונות  ֲעבBר

  �) מהלינה השמינית ואיל&(שאר הלינות  ֲעבBר

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

א& לא , מהוצאות הלינה המוכרות 75% � דולר  105� לגבי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ;דולר ללינה 105� פחות מ

דולר  239או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא4 לתקנה  �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו& ביניה4, ללינה

  . 11= כ לינות "סה$,  250נה כל לי ֲעבBרהוציא    גליה

  :הלינות 11לניכוי בעד הסכו4 שיותר 

  :שבע הלינות הראשונות  

  min)  התקרה$  239;  ההוצאה בפועל$  250( ×  לינות 7 =$  1,673  

  �$ 105�שעלות9 גבוהה מ) מהלינה השמינית ואיל&(הלינות שאר   

  min  ;105 $ [max)  התקרה$  239;  ההוצאה בפועל$  250( ×  75%[ ×  לינות 4= $  717  

  1,673$+ $ 717=  $  2,390:  הלינות 11סכו4 שיותר לניכוי בעד הכ "סה  

  ) $ 750,2 � $ 390,2= (     $ 360:  הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי

  ) $ 350+  $ 360= (    $ 710  :לצור/ חישוב מס גליהשל  הלמשכורת לזקו?הסכו� שיש 

  .בתשובה   
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  :הבאי4 ַהVָָכר�ְרִכיֵבימ הורכב גלשל  01/2009תלוש   .15שאלה מספר 

  �  Sְ:  10,000ַכר ְיסֹוד

  �   5,000  :ְרִגיָלה חודשית ֲעָמָלה

 ִDי יB400  :)חופשי חודשי( הנסיעהוצאות ס   �  

  �  600  :125%שעות נוספות שכר 

למע9 הסר  [קר9 השתלמות ל 7.5%גל  ֲעבBרהמעביד  ִהְפִרי; ,)� 16,000( ַהVָָכר�ְרִכיֵביכל  ְ�ִגי9
  .] הקופ הלאות WִDַי9 ואת חלק ַמְפִרי; גל, ספק

�  ?ר� השתלמותקלהמעביד ת הפרש Bֶ4ְל, גלשל  01/2009 בתלושכשווי  ִיJֵָק?ש מהו הסכו

 �    450.00 .א  
 �   75.00 .ב
 �   45.00 .ג
   �   21.60 .ד

  פתרו�  

�  )ה(3' ס �קודת מס הכנסה פ  סעיפי� רלוונטיי

  10,000+  5,000+  400 + 600 =�  16,000    : ל"לקהפריש המעביד הבגינו , גלשכרו של   הסבר הפתרו�

  : לפקודה) ה(3' סְלִפי  לקר9 השתלמות "משכורת קובעת"

שכר שעות נוספות , למעט תשלומי4 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו �ַהְכָנַסת ֲעבֹוָדה "  
א& לא יותר מכפל הסכו4 המהווה  �י4 ְ�ֶ;ל מאמA מיוחד או אירוע מסויי4 ותשלומ

תקרה לעני9 תשלו4 תוספת היוקר Dְִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכ4 ֵ�י9 לשכת התיאו4 
  ";של הארגוני4 הכלכליי4 ְלֵבי9 ההסתדרות הכללית של העובדי4 בארA ישראל

  Sְַכר ְיסֹוד 10,000+  עמלה רגילה 5,000= �  15,000   :גלשל  לקר9 השתלמות "משכורת קובעת"

שההפרשה ְ�ַעדה לקר9  "המשכורת הקובעת ַהJְַרִ�ית"לא עולה על  גלהמשכורת הקובעת של 
  .2009בחודש בשנת �  15,712 � השתלמות פטורה ממס

ו שיזקפ, "משכורת קובעת" ֵאיָנ4ְ�ֶ;ל רכיבי שכר ש, המעביד לקר9 השתלמותסכומי4 ששיל4 
 ) שי חודשיפחו/נסיעות 400+  שעות נוספות 060( ×  %7.5=  ; 75  :גלשל  200901/כשווי בשכר 

  .בתשובה   
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המעביד מבקש להגדיל  .בחודש � 8,160 �שלו  הקבוע "ְ�רBטוֹ שכר ה. "30גל הוא עובד רווק ב9   .16שאלה מספר 
' בהתחשב בנק, ושל" נטו"על מנת שה( בחודש � 551�ב ,1/2009�החל ב, של גל הנטואת שכר 

  ). � 8,160יהיה , הזיכוי

התעלמו מדמי ביטוח לאומי ומדמי ביטוח (  ?1/2009�של גל ב" ה4ְר#טוֹ שכר " יגדלבכמה 
  )בריאות 

 �   716 .א  
  �   634 .ב
 �   648 .ג
  �   678 .ד

  פתרו�    

�  .121, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

יחויב במס לפי , כל שקל חדש נוס� של שכר .15%מדרגת מס שולי גבול נמצא גל ב 8,160בשכר   הסבר הפתרו�
  .עד גבול אותה מדרגת מס, 23% �המדרגה הגבוהה יותר 

   8,160+  551) /  1 � 23%= (  8,875.58>  23%מדרגת המס " גבול" 12,250    :1בדיקה 

  .איננו חורגי4 ממדרגת המס הנוכחית � 715.58 ילו4בג    �  תוצאת הבדיקה הראשונה 

" נטו"על מנת ששכר ה, ח"ש 716של ) מעוגל(של גל יגדל בסכו� " שכר ה4ְר#טוֹ ", לפיכ/
  .בחודש;  551�שלו יגדל ב

  

  :אפשר לבדוק את התוצאה ,ושמטרתו של המעביד הושגה ,על מנת לוודא שלא טעינו

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 443.25= �  197×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  ):� 8,876(המוגדל של גל " ְ�רBטוֹ שכר ה"חישוב המס על 

1,159.18  � =23%  × )8,160 � 8,876  + (15%  ×3,570  +10%  ×4,590  

  :)מעוגל( המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב 1,159.18 � נקודות הזיכוי  443.25= �  716

  :לתשלו4 לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  שכר ברוטו 876,8 �לאחר הפחתת נקודות הזיכוי) מעוגל(המס  716=  � 160,8

  .אתשובה   
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  . בחברה בה את4 משמשי4 חשבי שכר" משכורת חלקית"עובד ב, 28רווק ב9 , גל  .17שאלה מספר 

בה הוא מקבל נקודות זיכוי , שיש לו הכנסה אחרתגל ציי9 , )101טופס (בד העו כְרִטיסב
  ".המעביד הנוס�"את4 , כלומר"). מעביד עיקרי(" ומדרגות מס

  .� 17,600: של גל אצלכ4 01/2009שכורת מ

�כמה מס עליכ� לנכות ממנו ב, סיפק לכ� אישור 3ֵא#� ַמס מפקיד שומה לאא� גל 
01/2009?  

 �  8,096 .א  
 �  3,540 .ב
 �    3,115 .ג
    �   7,653 .ד

  פתרו�  

  .מפקיד השומה אישור ֵ*א4B הַמסגל לא סיפק לכ4   הסבר הפתרו�

בה הוא מקבל נקודות זיכוי , שיש לו הכנסה אחרת) 101טופס (בDְַרִטיס העובד  גל ציי9ֵמ=ַחר ;ֶ 
עליכ4 לנכות מס ו, לוח הניכויי4ְלִפי מלנכות מס  ְמנBִעי4" מעביד נוס�"כ, את4, ומדרגות מס

  .התקנותְלִפי ַהJְַרִ�י בשיעור 

  �  17,600  :של גל 1/2009משכורת 

  600,17×  %46=  ;  096,8  :שיש ְלַנDֹות, התקנותְלִפי המס ַהJְַרִ�י 

  .אתשובה   
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  . 30/06/2009� טר בופו, היחיד ושני4 ִ�ְרִציפBת אצל מעביד 16עבד , 40 9ב רווק, גל  .18שאלה מספר 

  .� 7,925 �מה לגל משכורת החודש שול 6/2009בתלוש 

חושבו הסכומי4 , 6/2009במועד תשלו4 שכר , חשבי השכר, שמולא על ידכ4 161�בטופס ה
  :הבאי4

  �  126,800 �  לפקודה) א7(9' ס ְלִפיממס  QָטBר Qְִריָ;ה ַמֲעַנק. 1

  �  66,744 �  חייב במס הכנסה Qְִריָ;ה ַמֲעַנק. 2

  ?גלממענק הפרישה של  יש לנכותכמה מס הכנסה , על פי התקנותא� חישוב המס נעשה 

 �   20,032 .א  
 �    10,016 .ב
 �   27,371 .ג
  �    16,165 .ד

  פתרו�  

�  .121' ס, 36' ס, 34' ס�פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

 �) סיקי4ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס מע(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 
  ).1)(א(7, )א(4' תק

  .לא נלקח בחשבו9 בחישוב המס) � 126,800( לפקודה) אQָ '9)7טBר ממס ְלִפי סהַ Qְִריָ;ה הַ ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�

  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 ל) 1)(א(7תקנה  ְלִפי

פטור ממס  ֵאינוֹ מענק פרישה שכולו או חלקו , המשל4 לעובד למעט עובד יומיעביד מ"
היה  DְִאיBXמס , ינכה בעת התשלו4 מהחלק שאינו פטור, לפקודה) א7(9סעי�  ְלִפי

  ..."המשכורת האחרונה ששולמה לעובד ְלִפי, משכורת בלתי קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 ל )א(4תקנה  ְלִפי

מס בסכו4 , בעת התשלו4, ינכה ממנה, מעביד המשל4 לעובד משכורת בלתי קבועה"
ההפרש בי9 המס שיש  –" הפרש המס", ֶזהלעני9 ; 12�השווה להפרש המס המוכפל ב

לבי9 המס שיש , הלנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבוע
עשר מהמשכורת �בתוספת החלק השני4, לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש

  ..."הבלתי קבועה

  :החישוב

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 443.25=  197×  2.25  כ נקודות זיכוי "סה

  66,744/  12= �  5,562    ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני4 עשר מ

 7,925+  5,562= �  13,487    :  מהמשכורת הבלתי קבועה 12�החלק ה+ משכורת החודש 

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

2,306.30  � =30% ×  )12,250 � 13,487  (+ 23%  ×4,090  +15%  ×3,570  +10%  ×4,590  

  2,306.30 � 443.25= �  1,863.05  : )נקודות זיכוי( זיכויי4 אישיי4 מס בניכוי

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

959.25  � =15% ×  )4,590 � 7,925  + (10%  ×4,590  

  959.25 � 443.25= �  516.00  : )נקודות זיכוי( מס בניכוי זיכויי4 אישיי4

  1,863.05 �  516.00= �  1,347.05   :הפרש המס

המשכורת הבלתי ("אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , 12�הפרש המס מוכפל ב
  05.347,1×  12=  ; 165,16   ":קבועה

  .דתשובה   
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  .4רכב קבוצה שימוש בשווי  כולל, � 33,000 � 2009ינואר של גליה ב "משכורת ברוטו למס"  .19שאלה מספר 

מרכיב תגמולי  ַעל ֶחְ;�ֹו9( בחודש � 1,639ה לקופת גמל לקיצב ֲעבBָר( ַמְפִרי; גליהשל  המעביד
א את יג4 ה המפקיד גליה, למע9 הסר ספק[בחודש  �  825בד9 כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי9, החלק

לביטוח אובד� כושר המעביד  ות4ְִגי� הפרש 2009בתלוש ינואר  גליהל מהו השווי שיש ִלְזקוֹ?
  ?עבודה

 �   229.00 .א  
 �   85.60 .ב
 �   0 .ג
  �   165.00 .ד

  פתרו�  

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

  .1' ס �) כללי4 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה 

 ְלִעְנַי9הגדרת משכורת , )כללי4 לאישור ולניהול קופות גמל(לתקנות מס הכנסה  �1 סעיְלִפי   הסבר הפתרו�
הכנסת עבודה למעט שווי שימוש של רכב שהועמד לרשותו של : "קופת גמל לקצבה היא

  2009הכנסת עבודה של גליה בינואר  33,000 � 4שווי רכב קבוצה  3,200=  ; 29,800  :"העובד

  :2009בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח עניי� הנחיות מס הכנסה ב ְלִפי

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה ְ�ִגי9 ההפרשה ל .1

  min)  רכבבהכנסת עבודה למעט שווי שימוש  29,800;  31,712( ×  7.5%=  2,378 < 1,639

 max)  0;  1,639 � 2,378= ( ֵאי9 :  שווי קיצבה

  :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודה4ְִגי� הפרשחישוב הזקיפה  .2

  :תקרה ראשונה

    : משכורתו של העובדמתו& ) קיצבה(ת המעביד למרכיב התגמולי4 שיעור הפרש

5.5%  =29,800  /1,639  

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

2%  ) =0  ;5.5% � 7.5%  (max  

  :ונבחר את הקט9 ִמֵ�י9 השניי4 3.5%�לנשווה את התוצאה שקיבלנו 

2%  ) =2%  ;3.5%  (min  

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

  %2×  800,29=   ; 596  :1תקרה 

   : תקרה שניה 

  ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.השיעור ַהJְַרִ�י אותו מותר ְלַהְפִרי; לא

  min)  800,29;  31,712( ×  %3.5=  ; 043,1  :2תקרה 

   : תקרה שלישית

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

596  � =1,639  � 7.5%  × )31,712  ;29,800  (min 

   max)  596;  0= (  ; 596  :3תקרה 

  :לוש התקרות שחישבנוהיא הקטנה ִמֵ�י9 ש. ע.כ.תקרת ההוצאה האפשרית לא

  min)  596;  1,043;  596= (  596   .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

  :שיש ִלְזקֹו�. ע.כ.ונקבל שווי א, מההפרשה ְ�פֹוַעל. ע.כ.נפחית את תקרת ההוצאה לא

  max)  .ע.כ.לא ההפרשה ְ�פֹוַעל 825 � .ע.כ.תקרת ההוצאה לא 596;  0= (  ; 229  .:ע.כ.שווי א

  .אתשובה   
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  . הגיעה לגיל ַהQְִריָ;ה ע4, 2009 במאיופרשה , השנ 20מש& אצל מעבידה בעבדה  גליה  .20שאלה מספר 

קבל ממעבידה מענק לגליה  ַזDִָאית, ע4 פרישתה. � 12,000 �ַהQְִריָ;ה  ִלְפֵני שכרה האחרו9
 ֲעבBָר(מקר9 פנסיה שער& ( חודשב�  5,000בס& של ִקְצָ�ה וג4 �  100,000פרישה בס& של 

  . ְ�ֶ;ל אֹוָת9 ְ;נֹות ֲעבֹוָדה, )מעבידה

  .ְסַחת השילובBנ הסברת4 לה את Dְָלֵלי, מעבידכחשבי שכר של ה

  ?הקצבהלפגוע בפטור על  גליהא� תבחר , החודשית הקצבהשל  החייב במסמה יהיה החלק 

 �   2,520 .א  
 �   4,490 .ב
 �   3,250 .ג
  �   5,000 .ד

  �פתרו    

�  .� 12,000 � משכורת אחרונה . גיל פרישה. 20 �שנות עבודה   סעיפי� רלוונטיי

  .ְ�ֶ;ל אות9 שנות עבודה ,בחודש�  5,000 �קיצבה . � 100,000 �ַמֲעָנק פרישה 

 :חישוב הקיצבה החייבת  הסבר הפתרו�

 100,000/  20=   �    5,000  מענק הפרישה לכל שנת עבודה )1(

 min)  10,980;  5,000;  12,000= (   �   5,000  ל שנת עבודההמענק הפטור של גליה לכ )2(

   �  5,000  קיצבתה  של גליה )3(

  �    10,000  ):3)+(2(הסכו4 הכולל  )4(

   �   520,7  :תקרת הקיצבה המזכה )5(

 �   2,480  ):5(פחות ) 4( �" ההפרש" )6(

 5,000×  2,480/  10,000= �   1,240  : הפטור החדשי של הקיצבהבו יופחת סכו4 ה )7(

 5,000×  35%= �   1,750  ההפחתה ִלְפֵנישי הפטור החוד )8(

 1,750 �  1,240= �   510  :הפטור החודשי של הקיצבה לאחר ההפחתה )9(

  5,000 � 510=  ;  490,4  :החלק החייב במס של הקיצבה )10(

  .בתשובה   
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  :ברציפות שני4 15עבדה אצל מעבידה היחיד  גליה  .21שאלה מספר 

  עBר ִמְ;ָרהיִ;    הֲעבֹודָ  ְ*קBַפת
  75%  שני4 4  ראשונה

  40%  שני4 6  שניה
  100%  שני4 3  שלישית
  60%  שני4 2  אחרונה

ע4 פרישתה . � 5,400 � )משרה 60%�ל(האחרונה  בשנה גליהשל קבועה ה החודשית משכורתה
  .� 96,000בס& של  מענק פרישה גליהקיבלה  30/11/2009�ב

  ?של גליה 161שיש לרשו� בטופס , "רסכו� המשכורת הקובעת לפטו"ו מה

 �   5,400 .א  
  �   6,400 .ב
 �   5,760 .ג
  �   6,188 .ד

  פתרו�    

המשכורת המשוקללת או סכו4 תקרת : המשכורת הקובעת לצור& הפטור היא הנמו& מבי9  הסבר הפתרו�
  .הפטור על פי הפקודה

רת רק לגבי המשכו ַנֲעSֵיתגבלת המשכורת האחרונה בסכו4 תקרת הפטור י9 שהייצו
א4 , כלומר .המשוקללת ולא לגבי משכורות שונות שאפשר והיו במהל& תקופת העבודה

יש לקחת אותה במלואה לצור&  ,משכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורה
  .להקטינה לסכו4 תקרת הפטור ֵאי9חישוב המשכורת המשוקללת ו

  .�   5,400  :  משרה 60%� המשכורת האחרונה ל

  400,5/  %60=  �   000,9  :  חרונה למשרה מלאההמשכורת הא

  :      המשכורת המשוקללת

760,5 �  =15 ) / 2  ×%60 + 3  ×%100 + 6  ×%40  +4  ×%75  ( ×9,000  

  min)  תקרה 980,10; משוקללתמשכורת  760,5= (  ; 760,5  :סכו� המשכורת הקובעת לפטור

  .גתשובה   
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  .בחודש�  5,000 �שכרו של חוא9 . המועסק כדי9 בחקלאות, חוא9 הוא עובד זר  .22שאלה מספר 

  ?שיש לשל� בכל חודש 4ְִגי� שכרו של חוא� " היטל העסקת עובד זר"סכו�  ומה

 �   750 .א  
  �   375 .ב
 �   500 .ג
  .לשל4 היטל העסקת עובד זר במקרה ֶזה ֵאי9 .ד

  פתרו�    

�תיקוני (מתו& חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל , עובדי4 זרי4 היטל על העסקת �' פרק י  סעיפי� רלוונטיי
 �ג "התשס) 2004�ו 2003חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי4 

  .ותיקוניו 2003

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (התוכנית להבראת כלכלת ישראל לחוק  44' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  :)2004�ו 2003לשנות הכספי4  והמדיניות הכלכלית

, )איסור העסקה שלא כדי9 והבטחת תנאי4 הוגני4(כהגדרתו בחוק עובדי4 זרי4  –" עובד זר"
  :למעט כל אחד מאלה, 1991�א"התשנ

הסדרי4 כלכליי4 (לחוק יישו4 ההסכ4 בדבר רצועת עזה ואזור יריחו ' עובד זר שפרק ו  )1(  
  ;חל עליו, 1994�ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות שונות

עובד זר המועסק כדי9 בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את   )2(  
  ;למקו4 מגוריו באותה מדינה, יו4 העבודה ְ�תֹו4בדר& כלל , ישראל

  ;עובד זר המועסק כדי9 במת9 טיפול סיעודי  )3(  

  )4(  Aוספורטאי חו Aהכנסהא לפקודת מס 75כהגדרת4 בסעי� , עיתונאי חו;  

הכנסה בסכו4 השווה לפעמיי4 השכר , ַ�ֲעבBר חודש עבודה, עובד זר שמשולמת לו  )5(  
 180�ולגבי עובד זר המועסק פחות מ, או הכנסה בסכו4 הגבוה ִמEֶה, הממוצע במשק
הכנסה בסכו4 השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא  –שעות בחודש 

או הכנסה , ה לפעמיי4 השכר הממוצע במשקומוכפל בסכו4 השוו 180�מחולק ב
  ;בסכו4 הגבוה ִמEֶה

או עבירות , 1977�ז"התשל, א לחוק העונשי2039עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעי�   )6(  
במש& שהותו במקלט , והעובד, יפו�אביב�השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל, נלוות

  .האמור

  .נסה בסכו4 נמו& מפעמיי4 השכר הממוצע במשקהכ, ַ�ֲעבBר חודש עבודה, משולמתחוא9 ל

  .ְ�ִגי9 חוא9 חייב בהיטל העסקת עובד זרחוא9 מעסיקו של , לפיכ&

מס& כל ההכנסה של עובד זר  10%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של ", לחוק )א(45' לפי ס
  .")ההיטל –בפרק זה (ששיל4 בשנת המס 

  0005,×  %10=    ; 050:   י9 שכרו של חוא9שיש לשל4 בכל חודש ְ�גִ " היטל העסקת עובד זר"

  .גתשובה   
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בחודש ָהֵחל . בכל חודש�  3,900עמד על  2/2009�ו 1/2009שכרה בחודשי4 . 23גליה רווקה בת   .23שאלה מספר 
 הרגיל השכר 3/2009�בָהֵחל , לפיכ&. לשכרה�  6,765תוספת קבועה של  מקבלתגליה  3/2009

  .בחודש�  10,665ומד על ע

 �כמה מס הכנסה יש לגבות , )1/1/2009(מתחילת השנה  על בסיס מצטברהמס מחושב א
  ?) יש להתחשב בנקודות זיכוי( 3/2009�ב גליהשל  המשכר

 �   1,571 .א  
 �   1,301 .ב
 �   456 .ג
 �   1,029 .ד

  
  פתרו�  

�  .121, א36,  36, 34 'ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס מעסיקי4(ס הכנסה ומס מעסיקי4 תקנות מ

  :2009זכאית גליה בשנת  לה4זיכויי4   הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

   � 541.75=  197× ז "נ   75.2  כ נקודות זיכוי"סה

  

  3,900+  3,900+  10,665=   18,465  :החודשי4 כולל התוספת 3�שכר מצטבר ב

  18,465/  3=   6,155  :החודשי4 3�השכר החודשי הממוצע ב

  :שכר החודשי הממוצעה עלהמוטל " ברוטו"מס 

 693.75  � =15%  × )4,590 � 6,155  + (10%  ×4,590  

  :מס בניכוי זיכויי4 אישיי4 שיש לשל4 על השכר החודשי הממוצע

152  � ) =0  ;541.75 � 693.75  (max  

  

  : )חודש בכל( 2/2009�ו 1/2009 בחודשי4שהוטל על השכר ששול4  "ברוטו"מס 

390  � =10% × 3,900  

  ):בכל חודש( 2/2009�ו 1/2009בחודשי4  ששול4מס בניכוי זיכויי4 אישיי4 

0  � ) =0  ;541.75  � 390  (max  

  152×  3 � 0=  ; 456  :מס מצטבר לתשלו4 פחות מס מצטבר ששול4  

  .תשובה ג  
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מתוכה הכנסה , 2009בשנת �  118,000ממשכורת עמדה על ) עמית מוטב( גלהכנסתו של   .24שאלה מספר 
 �בקופת הגמל לקיצבה ) פיצויי4 ותגמולי4(כ חלק המעביד "סה.  � 75,000מבוטחת בס& 

לקופת גמל לקיצבה  � 600בכל חודש הפריש גל , ְ�נֹוָס�.  � 125,4 � חלק העובד , � 750,10
  ".עמית עצמאי"כ

בשנת  לקופת גמל לקיצבה הפרשותיו 4ְִגי� גליקבל שלפקודה  א45' סְלִפי  זיכוימהו ס/ ה
  )תחילה 47יש לחשב ניכוי לפי סעי� : רמז לפתרו9(    ?")עמית עצמאי"כשכיר וכ(המס 

    

 �   2,308 .א  
 �   1,444 .ב
 �  2,520 .ג
  �   2,590 .ד

  פתרו�  

  .47, א45סעיפי4  �פקודת מס הכנסה   יי�סעיפי� רלוונט

  min  {max)  118,000;  93,600(  � 75,000;  0{ =    �   18,600  רובד ראשו9  הסבר הפתרו�

  ) 600×  12=  7,200"    ( עמית עצמאי"לקופת גמל לקיצבה כ�  7,200בשנת המס גל הפריש 

 min } ] 600,18×  %11 [ = 2,046 ; 7,200 {=    ;   2,046  ניכוי רובד ראשו9

  7,200 �  2,046=   �   5,154  הפרש

    יתרה להעברה

5,154  � =} 5,154   ;6,853  =] 0  ; )15,222  � 7,200  +4,125  +10,750 (max [  { min 

  min} )  43,000 � 18,600( ; )  118,000 � 75,000( { = �  24,400  רובד שני

 min  {max) ]  5,154/  24,400 �  11%= (  10.12%;   4%[ ;  0{ =  4%  בדיקת בונוס

  min} ]  400,24× )  %7+  %4= (  486,2[ ;  5,154{ =  ; 684,2  ניכוי רובד שני

  ניכוי רובד ראשו9 2,046+  ניכוי רובד שני 482,6=  ; 730,4  כ ניכוי"סה

  7,200 �  4,730=  ; 2,470  נותר להעברה לזיכוי

  75,000×  7%+  43,000×  5%= �  7,400  זיכויהפרשה ל תקרת

  min} )  75,000×  7% = 5,250( ;  4,125{ = �  4,125  מגבלת עמית שכיר

  min} )  125,4+  470,2=  595,6( ;  400,7{ ×  %35=  ; 308,2  א45' סְלִפי  זיכויס& ה

  .אתשובה   
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לפי . שכרה ְמלֹואמעבידה לקר9 פנסיה מקיפה ְ�ִגי9  ֲעבBָר(ִהְפִרי; , בכל שנות עבודתה של גליה  .25שאלה מספר 
  .לגליהפיצויי פיטורי4 המגיעי4  4ְִמקוֹ�ָ�ִאי4 מעבידה לקר9 הפנסיה  ַ*ְ;לBֵמי, ֶהְס4Dֵ ִק�Bִצי

יצוי9 . על קר9 הפנסיה כולל כל מרכיביהַהַ�ֲעלBת לגליה את  ַמֲעִבירהמעביד , ע4 פרישתה
  .& את כספי הפיצויי4 מקר9 הפנסיהשגליה החליטה שלא למשו

א� (בשל פרישתה של גליה  161החובה למלא טופס  מ#ֶטֶלת, Gְ4ִַסי4וֹת שתוארו לעיל, על מי
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי�/בחר(? )בכלל קיימת חובה כזו

 .המעבידעל  מBֶטֶלתהחובה  .א  
 .נצברו זכויותיה של גליה בה, קר� הפנסיהעל  מBֶטֶלתהחובה  .ב
 .ֵמ=ַחר ֶ;המעביד לא שיל4 לגליה כל מענק פרישה 161טופס  ֵאי� למלא .ג
כשגליה תחליט למשו& ממנה את כספי , בעתיד על קר� הפנסיה Bַטלתהחובה  .ד

 .הפיצויי4
  

  פתרו�  

יות למענק א4 לעובד זכו, י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה"ימולא ע 161טופס   הסבר הפתרו�
  .עבודתו ְ�ִגי9קיצבה או תגמולי4 , )פיצויי4(

  .אתשובה   
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  דיני עבודה
  
 

של  עיקר שכר עבודתו. 6/2009�עד שפוטר ב, עבד שנתיי4 בשכר אצל מעבידו, Qֹוֵעל ַהִיBRר, גל  .26שאלה מספר 
  .ְלִפי BJDַת ַה*ֹוֶצֶרת גל היה

י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(? ְלִעְנַי� חישוב פיצויי פיטורי� של גל שכרו החודשימהו 
�  )ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי

 .ו של גלֶ;ָקַד4 לפיטורי ,ְמֵלCהי האחרו9 בעד חודש עבודה חודשהשכר ה .א  
 .ו של גלרבע השנה ֶ;ָקַד4 לפיטוריְלִפי השכר הממוצע  .ב
 .של גלו דשי4 שקדמו לפיטוריוהח 12השכר הממוצע של  .ג
דשי4 שקדמו והח 12�ְלִפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבהשכר הממוצע  .ד

  .ו של גללפיטורי
  פתרו�  

�  .9' תק �) חישוב הפיצויי4 והתפטרות שרואי4 אותה כפיטורי4(תקנות פיצויי פיטורי4   סעיפי� רלוונטיי

 �) י4 והתפטרות שרואי4 אותה כפיטורי4חישוב הפיצוי(תקנות פיצויי פיטורי4 ל 9ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתל4 בעד ביצוע עבודה מסויימת או בחלק "

יראו כשכרו האחרו9 ביחס לשכר , היה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרתמהפדיו9 או ש
  ".השכר הממוצע של שני� עשר החדשי� שקדמו לפיטורי�כאמור את 

  .תשובה ג  
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עד , ְ�ִדBPקשנה ושמונה חודשי4  ,אצל מעבידה הפרטי, כשכירה במשרה מלאה עבדהגליה   .27שאלה מספר 
על גליה ומעבידה חלות הֹוָראֹות צו ההרחבה בדבר תשלו4 דמי . 30/9/09�שהתפטרה ב

  .  הבראה

קיבלה דמי  לא גליה ,קטוברבמשכורת או, המעביד משל4 דמי הבראה פע4 בשנהֵמ=ַחר ;ֶ 
   .עד התפטרותה, ֲעבֹוָדָת( ְ*קBַפתהבראה במש& כל 

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"צו ההרחבה הנְלִפי , � 340א4 מחיר יו4 הבראה הוא 
  ?)א� בכלל מגיעי� דמי הבראה( 9/2009�בתלוש השכר האחרו� שהיא מקבלת ב לגליה

 �   0 .א  
 �    3,060 .ב
 �    3,740 .ג
  �    3,400 .ד

  פתרו�  

�  .ההסכ4 הקיבוצי הכללי בדבר תשלו4 דמי הבראה וצו ההרחבה  סעיפי� רלוונטיי

א� לאחר ) דמי הבראה(עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה , ההסכ4 הקיבוצי וצו ההרחבהְלִפי   הסבר הפתרו�
, דתווזאת לגבי תקופה של עד שנתיי4 שִלְפֵני תו4 תקופת עבו, סיומ4 של יחסי עובד ומעביד

  .אותה תקופה ְ�ַמֲהַל] עבודתו ֲעבBרא4 לא קיבל את קצובת ההבראה 

  .של קצובת הבראה ֲעבBר חלק משנת עבודה בה עבד ַיֲחִסיעובד זכאי לחלק 

  . לא קיבלה דמי הבראה ֲעבBר תקופת ֲעבֹוָדָת(גליה  ,התפטרותהעד 

  .ָדָת(ַזDִָאית לדמי הבראה ְ�ֶ;ל כל תקופת ֲעבוֹ  גליה ,לפיכ&

חודשי4 בשנת  שמונהְ�ֶ;ל .  ימי הבראה 5 גליהְ�ֶ;ל שנת ֲעבֹוָדָת( הראשונה ֵי; לשל4 ל
  ) ימי הבראה 6×  חודשי4 8/  חודשי4 בשנה 12=  4.      ( ימי הבראה 4ֲעבֹוָדָת( השניה ֵי; לשל4 לה 

  .לכל יו�4  340ימי הבראה בער& של  9� ל גליהבס& הכל ַזDִָאית 

  )ַ*ֲעִרי� ליו4 הבראה  340×  ימי הבראה 9.   ( ; 060,3קצובת הבראה בס&  גליהֵי; לשל4 ל, יכ&לפ

  .בתשובה   
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על , לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, ְמֵלִאיSָ 4ָכר� ֲהָלַנתבית הדי9 לעבודה פסק לגל פיצויי   .28שאלה מספר 
  .יו4 ְל=ַחר המועד לתשלו4 שכר העבודה 30לגל ששול4 �  7,000שכר בס& 

  ?פי פסיקת בית הדי� לע, לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' סְלִפי � לָ #לשכר המ #ָ2ִBֵֶס?מהו הפיצוי 

 �   3,150 .א  
 �   2,650 .ב
 �   3,500 .ג
  �   2,450 .ד

  פתרו�  

�  .)א(17' ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק הגנת השכר )א(17סעי�  ְלִפי  הסבר הפתרו�

  ):פיצוי הלנת שכר �להל9 (הסכו4 הגבוה מבי9 אלה ִיBֵָס� לשכר מול9 

החלק העשרי� מהשכר  � שלאחר המועד לתשלו� שכר העבודה  בעד השבוע הראשו� )1(
 ;החלק העשירי מהשכר המול� �שלאחריו  או חלק משבועובעד כל שבוע , המול�

על  20%בתוספת , העבודה עד יו4 תשלומו הפרשי הצמדה לתקופה שמ9 המועד לתשלו4 שכר )2(
בעד ; הסכו4 הכולל של השכר המול9 והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה

 .האמורה באופ9 יחסי 20%חלק מחודש תשול4 התוספת של 

לחוק הגנת השכר ) 1)(א(17פיצויי ההלנה לפי סעי� , בתקופות של עליה מתונה במדד המחירי4 לצרכ9
  ).2)(א(17גבוהי4 מפיצויי ההלנה לפי סעי�  יהיו

  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' סְלִפי , בית הדי9 לעבודה פסק לגל פיצויי הלנה מלאי4

 שלאחר  5�חל בשבוע ה, )יו4 לאחר המועד לתשלו4 שכר העבודה 30( ו4 התשלו4 בפועלי
  30/  7=  4.2= השבוע החמישי   .המועד לתשלו4 שכר העבודה

  ):1)(א(17סעי? ְלִפי צוי חישוב הפי

  7,000/  20=   �    350  :תוספת הלנה בעד השבוע הראשו9

  ) 0007,/   10( ×  4=    �   002,8  :שבועות נוספי4 4תוספת הלנה בעד 

     �   150,3  :פיצוי הלנת השכרכ "סה

  .אתשובה   
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 ְלִפי וWְֵמי ְנִסיעֹות ישולמו ל, בודהֶהְס4Dֵ הע ְלִפי. 12/7/09� החדש ב ולעבוד אצל מעבידֵהֵחל  גל  .29שאלה מספר 
   . צו ההרחבה בדבר ִהְ;ַ*ְ*פBת המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

גל , אוטובוסי4 יִ�ְ;נֵ  עַ וֹ ִלְנס ִ�ְמקֹו4. ָיִ;ירקו אוטובוס  ֵאי9מקו4 עבודתו  ְלֵבי9ביתו של גל  ֵ�י9
  .לכל כיוו�9  20 �מחיר נסיעה אחת במונית  .בחזרה לביתות לעבודה וונוסע במוני

ובחזרה העבודה אל מקו4  י4ציבורי י4באוטובוס נסיעהמחיר    .ימי4 15עבד  7/2009�ב
מקו4 עבודתו  תוא ְמקֹו4 ְמגBָריואת הכולל " חופשי חודשי"מחיר כרטיס  .ליו4 � 21 � ולבית

� 330 �.   

 �ליו� ;  22.70ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ס ְלִפיַהDְַר4ִי  הוצאות הנסיעה ֶהְחֵזרשיעור א
  ? 4ְ7/2009ִגי� חודש  גללשל� ל ֶזהשעל מעביד  המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

 �   300.00 .א  
 �   330.00 .ב
 �  315.00 .ג
  �  340.50 .ד

  פתרו�  

�  .וממנהצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה   סעיפי� רלוונטיי

כל עובד הזקוק " � ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודהבצ 3' ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו4 האמור  ַזDַאי, לתחבורה כדי להגיע למקו4 עבודתו

חבורה כדי בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְ�ַעד כל יו4 עבודה ְ�פֹוַעל בו השתמש בת, 2בסעי� 
  ".להגיע למקו4 עבודתו

ליו4 �  22.70הוא עד  01/01/2009שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו4 , לצו ההרחבה 2' ס ְלִפי
  .עבודה

הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או " ,ו ההרחבהבצ 4' ְלִפי ס
על יסוד כרטיס הנחה של , דתוכרטיס מינוי חודשי מוזל ממקו4 מגורי העובד למקו4 עבו

  ."א4 קיי4 כרטיס הנחה כזה, מספר נסיעות

  .ימי עבודה 15�ל�  600כלומר , לכל כיוו�9  20 �מוניות מחיר נסיעה ב

  .ימי עבודה 15�ל�  315כלומר , ליו�4  21  � מחיר נסיעה באוטובוסי4 ציבוריי4 

  . � 330 �ואת מקו4 עבודתו הכולל את איזור מגוריו של גל " חופשי חודשי"מחיר כרטיס 

  min)  תקרה 340.50;  מוניות 600;  אוטובוסי4 315;  חופשי חודשי 330= (  ; 315    �הדר/ הזולה 

  .; 315 � 20097/סכו4 דמי הנסיעות המינימלי שעל המעביד לשל4 לגל ְ�ִגי9 חודש 

  .גתשובה   
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 8:00�יו4 עבודה רגיל מתחיל ב). 'ה�'א(ימי4  5במקו4 עבודתו הוא ב9  גל שבוע עבודתו של  .30שאלה מספר 
עבודה של שש שעות בכל יו4 . )דקות עבודה ביו4 36�ו שעות 8( רגילות שעות עבודה 8.6 ונמש&
זמ9 . העבודהרשאי לצאת ממקו4 במהלכה הוא , שעה של ְרצBָפהה פסקניתנת לגל ה ומעלה

  . העבודהכחלק משעות לא נחשב ההפסקה 

. 17:36ונמשכו עד שעה  8:00בשעה  גלB ימי עבודתו של ִהְתִחיל' ב�ו ',בימי4 א, בשבוע האחרו9
  .  )בהוראת המעביד( 20:36עד שעה  כוונמש 8:00עבודתו בשעה  מיי וִהְתִחיל' ה�ו' ד', ג 4מיבי

  ?ֶזהבשבוע  גלעבד , מהשכר הרגיל %150�לא פחות משיש לשל� בעד� כמה שעות נוספות 

 .150%בער& של נ "ש  6 .א  
 .150%בער& של נ "ש  3 .ב
 .150%בער& של נ "ש  9 .ג
  .150%בער& של נ "ש  7 .ד

  פתרו�  

�  .הסכ4 מסגרת �צו הרחבה , חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפי� רלוונטיי

הזמ9 שבו עומד העובד לרשות " �כהגדרת9 בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"  הסבר הפתרו�
חוA ... הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר ַר�ֹותלְ , העבודה

  ". 20סעי�  ַעל Qִימהפסקות 

היה  הפסקה רשאיהבעת ו, רצופהשעה העבודה למנוחה ולסעודה לבכל יו4 הופסקה ֵמ=ַחר ;ֶ 
  )חהלחוק שעות עבודה ומנו 20' ס ְלִפי( כדי9 המעבידנוהג , לצאת מהמקו4 שבו הוא עובד גל

  .חשיב את זמ9 ההפסקה כחלק משעות העבודהכשאינו מ

  .עבודה שעות 8.6 � תחו4 יו4 עבודה ). 'ה�'ימי4 א(ימי4  5שבוע העבודה הוא ב9 

לא זמ9 ההפסקה . שעהשל  ְרצBָפהה פסקה גלניתנת ל עבודה של שש שעות ומעלהבכל יו4 
  .כחלק משעות העבודהנחשב 

וגל לא , שעות עבודה רגילות 8.6יו4 עבודה רגיל נמש& =ַחר ;ֶ מֵ .  שעות 43 �תחו4 שבוע עבודה 
השעות  43לא יכולות לחרוג מתחו4 ' ה �' שעות עבודתו הרגילות בימי4 א, עבד ביו4 שישי

  ). שעות עבודה רגילות ביו4 8.6×  ימי עבודה 5=  שעות רגילות בשבוע 43( השבועיות  
  

  :החישוב

�כ "סה  יו
שעות 
מכניסה 
  עד יציאה

ניכוי 
  הפסקה

כ "סה
שעות 
עבודה 
�  ביו

שעות 
עבודה 
  רגילות

שעות 
  נוספות

נוספות 
125%  

נוספות 
150%  

      � 8.6 8.6  �  1  9.6  א

      � 8.6 8.6  �  1  9.6  ב

  1  2  3 8.6 11.6  �  1  12.6  ג

  1  2  3 8.6 11.6  �  1  12.6  ד

  1  2  3 8.6 11.6  �  1  12.6  ה

  נ"ש 3  6  9  43  52      כ"סה
  

  .בתשובה   
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, על התפטרותהלמעביד  גליההודיעה חודשי עבודה  34 ְ�תֹו4 .האצל מעביד בשכר תעובד גליה  .31שאלה מספר 
  .חוקהתקופת ההודעה המוקדמת על פי  ְ�תֹו4שתכנס לתוק� 

על , חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות ְלִפי, להתפטרות כמה ימי הודעה מוקדמת
  ?הלמעבידת ָלתֵ  גליה

 .ימי4 קלנדריי4   26 .א  
 .ימי4 קלנדריי4   29 .ב
 .חודש ימי4 .ג
   .ימי4 קלנדריי4  34 .ד

  פתרו�  

�  .5' ס, 4' ס � חוק הודעה מוקדמת לפיטורי4 ולהתפטרות  סעיפי� רלוונטיי

להודעה מוקדמת  ַזDַאי בשכרעובד " ,לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי4 ולהתפטרות 4' ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
  :כמפורט להל9, טורי4לפי

  ...  

בתוספת של יו4 אחד בשל כל שני , ימי4 21של  �במהל& שנת עבודתו השלישית ) 3(  
  ";חודשי עבודה בשנה האמורה

על הודעה , העני9 ְלִפיבשינויי4 המחויבי4 , יחולו 4�ו 3סעיפי4  הֹוָראֹות", ֶזהלחוק  5' ס ְלִפי
  ."מוקדמת להתפטרות

  . חודשי4 10�ו שנתיי4שה4 , 4חודשי 34 �  גליהשל ותק 

הודעה מוקדמת  הלתת למעביד העלי, חוק הודעה מוקדמת לפיטורי4 ולהתפטרות ְלִפי, לפיכ&
  ). 21+  10/  2( =    ימי� קלנדריי� 26  שללהתפטרות 

  .אתשובה   
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הסכ4 ְלִפי . שעותְלִפי בשכר עובד  ,22�ב9 ה, גל .� 3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו4   .32שאלה מספר 
בחודש ". שכר מינימו4 לשעה" �כל התוספות  Dֹוֵלל, כל שעת עבודה ְ�ַעדיקבל , העבודה
  . שולמו לעובדיו של המעביד דמי הבראה, ֶזהבחודש . שעות עבודה רגילות 97עבד  07/2009

   :)בסכומי4 מעוגליDְ )4ִדְלַה9Xָהיה של גל  07/2009 שכרתלוש 

  �  1,925  �  שכר. 1

  �  97  �  תוספת בשל עבודה במשמרות. 2

  �  1,020  �  דמי הבראה. 3

  �  148  �  )חופשי חודשי( הנסיעכיסוי הוצאות . 4

  �   3,190  �  כ"סה

  ?כדי לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו�, גלשל  והו הסכו� שעל המעביד להוסי? לשכרמ

 �   0 .א  
 �   83 .ב
 �   1,925 .ג
  �    97 .ד

  פתרו�  

 �  .3, 2, 1' ס �חוק שכר מינימו4   רלוונטיי�סעיפי

  .של שכר המינימו4 186�החלק ה �" שכר מינימו4 לשעה" �שכר מינימו4 לחוק  1' סְלִפי   הסבר הפתרו�

כנהוג , המועסק במשרה מלאה) עובד –להל9 (שני4  18עובד שמלאו לו ", לחוק) א(2' סְלִפי 
שכר , שלא יפחת משכר המינימו4 לחודשזכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה , במקו4 עבודתו

  ."העני9ְלִפי הכל , המינימו4 היומי או שכר המינימו4 לשעה

יהיה שכר העבודה שמשל4 מעביד  2השכר שיובא בחשבו9 לעני9 סעי� " ,לחוק) א(3' סְלִפי 
  ."בעד יו4 עבודה רגיל כנהוג במקו4 עבודתו, לעובדו

  :יבואו בחשבו9, שכר מינימו4 ִעְנַי9לְ בשכר שיובא בחשבו9 , לחוק )ב(3' ס ְלִפי

  ;או שכר משולב שכר יסוד  )   1(  "

  ;תוספת יוקר א4 איננה כלולה בשכר המשולב  )   2(  

תוספת  לא יובאו בחשבו�ואול4  ,עבודתו ֵעֶקבתוספת קבועה המשתלמת לעובד   )   3(  
בועה ק, מוסכמת, פרמיה מדודה, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, משפחה

והחזר הוצאות לרבות הוצאות , מענקי� על בסיס שנתי, ג"משכורת י, או קבוצתית
  . "ונסיעות שמשל� המעבידל "אש, כלכלה

, "תוספת בשל עבודה במשמרות"באו בחשבו9 ולא י, שכר מינימו4 ְלִעְנַי9, גלשל  ושכרב, לפיכ&
  ."כיסוי הוצאות נסיעה"ו" דמי הבראה"

  ) 3,850.18/  186(     20.70 �שכר המינימו4 לשעה 

  97×  20.70=  �   2,008  : )מעוגל( שכר שגל היה צרי& לקבל בעד שעות שעבד

  �   1,925  : )הבא בחשבו9 ְלִעְנַי9 שכר מינימו4( קיבלששכר 

    ;  38  : )מעוגל( שיש להוסי� לשכרו של גל סכו4

  .בתשובה   
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  .ִ�ְכָתבִהְתַחPְבBת  על פי�  25,000למעבידו ַחPָב  ,925 עובד רווק ב, גל  .33שאלה מספר 

גל קיבל  , שבוע לפני המועד לתשלו4 השכר.  � 20,000 � 5/2009�שכר העבודה של גל ב
   .ֶזהשכר עבודה ַעל ֶחְ;�ֹו9  � 3,000בס&  ִמְקWָָמה

 5/2009�ב בודה של גלמשכר העְלַנ$וֹת  שנית� ַהDְַר4ִיהסכו�  ,שכרהלפי חוק הגנת , מהו
  ] גל ממשי& לעבוד אצל המעביד, למע9 הסר ספק[  ? ח"הש 25,000לכיסוי חוב 

 �   6,250 .א  
 �   5,000 .ב
 �  4,250 .ג
 �   18,079 .ד
  

  פתרו�  

�  25' ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

  �לחוק הגנת השכר  25 סעי� ְלִפי  הסבר הפתרו�

  :4 אלהא ינוכו משכר עבודה אלא סכומיל  ) א(  "

    ...  

בתנאי שלא ינוכה על חשבו9 חוב , מהעובד למעבידִהְתַחPְבBת ִ�ְכָתב חוב על פי   ) 6(
  ;כאמור יותר מרבע שכר העבודה

המקדמות עולות על שכר עבודה בעד  ֵאי9א4 , מקדמות על חשבו9 שכר עבודה   )7(
 חלות על �עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשי4 ; שלושה חדשי4

  "  ).6(היתרה הוראות פסקה 

המקדמה שקיבל גל שבוע לפני המועד לתשלו4 השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה 
  .חלות עליה) 6(יתרה שהוראות פסקה  ַקֶייֶמתלא , לפיכ&, חדשי4

  ) שכר העבודה 20,000×  %25( =     ; 5,000�לא ינוכה על חשבו9 החוב יותר מ, לפיכ&

על א� האמור בסעי� קט9 ):  "ב(25נובעת מהוראות סעי� , דה למע9 הסר ספקשנוע, ההערה בסוגריי4
רשאי המעביד לנכות משכרו האחרו9 של עובד כל יתרה של חוב , חדל עובד לעבוד אצל המעביד, )א(

  ."לרבות מקדמות, שהעובד חייב לו

  .בתשובה   
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  .34שאלה מספר 

  

 ֶנֱעָדר, שהוא יהודי, גל. ִאJוֹ נפטרה  2009במאי . חודשי4 4 הזֶ  תובמקו4 עבודגל עובד 
  .)"ִ;ְבָעה"ה( ֲאֵבלBתה חֹוַבת ְלַק4Pֵ ֶאתעל מנת , מעבודתו שבוע

 �י את המשפט /חרב(? ֶזהבשבוע  עבודה שנעדר בה�ה ְיֵמי ֲעב#רלתשלו� שכר ַזַ$אי גל הא
�  )הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי

 .ינוכו מתקופת החופשה הצבורה שלו ֵא4BX ימי ֲאָבל ,כ� .א  
 .ֶזהגל ַזDַאי לתשלו4 שכר ֲעבBר ְיֵמי העבודה שנעדר בה4 בשבוע  ,כ� .ב
 .גל עובד במקו4 עבודתו פחות מששה חודשי4ֵמ=ַחר ש ,לא .ג
  .הוא עובד חודשי ֶאXָא ִא9Dֵ 4 ,לא .ד

  פתרו�  

�  הסכ4 מסגרת �צו הרחבה   סעיפי� רלוונטיי

  :הסכ4 מסגרת � צו הרחבה ל 7סעי�  ְלִפי  הסבר הפתרו�

, ילדי4, במות הורי4(ֲאֵבלBת חודשי4 והמקיי4 חובת  3עובד שעבד במקו4 העבודה לפחות   "
יהיה זכאי , ואינו עובד באות4 ימי4, ")שבעה("מטעמי דת או נוהג ) יותאחאחי4 ו, ב9 זוג

  . ")קלנדריי4(י4 לתשלו4 שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בה4 ולא יותר משבעה ימ

  .בתשובה   
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, ָוַמְעָלה 35י4 לעבודה בחברה בגיל ַהJְִתַקְ�לִ עובדי4 . עובדי4 90 ַמֲעִסיָקה" גליה�גל"חברת   .35שאלה מספר 
ַ�ֲעֵלי ג4 א4 ה4 , שנה 35מלאו לה4  ְ�ֶטֶר4י4 ַהJְִתַקְ�לִ מעובדי4  30%�שכר הנמו& ב ְמַקְ�ִלי4
אותה עבודה  ְמַבRְִעי4וה4 , ֵזִהי4שתפקיד4 ומשרת4 , ֵזִהי4 ִכי;Bִרי4ו ֶוֶתק, ִנָ\יֹו9, ַהDָSְָלה
  .BJDַתובאותה  ְ�אֹוָת( ֵאיכBת, ְ�ִדBPק

וההבדל , ֵזִהי4" ְצִעיִרי4"ומעלה ומ 35בני " ְקִ;יִ;י4"מ ַהִ[ְדָרִ;יB; 4ִרי4יDִ והַהְ*ָנִאי4 , אמנ4
 ַמֲעִדיָפה" גליה�גל" ַא], או המשרה של התפקיד JַהBָת4מאו  י4פיוִמְתַחPֵב מאכר לא בש

  .ְלַהֲעִסיק ְצִעיִרי4

 �  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי�/בחר(? פועלת כחוק" גליה�גל"הא

 .עובדי4 צעירי4 זֹו ַהֲעָסַקת ְ�ֶדֶר] ְלעֹוֵדדזכותה . כ9 .א  
 .חוק שוויו9 ההזדמנויות בעבודההוראות  עֹוֶבֶרת ַעל" גליה�גל. "לא .ב
 .ַהְפָלָיה ֲאסBָרהאי9 בה4 , ְלִפיָכ]. גילְ�אֹותֹו לעובדי4  ֵזִהי4ההעסקה  ְ*ָנֵאי. כ9 .ג
חוק שוויו9 ההזדמנויות בעבודה  ֶ;Cז, היא מעסיק פרטי" גליה�גל"ֶאXָא ִא9Dֵ 4 , לא .ד

  .עליה ָחללא 
  פתרו�  

 �  2' ס � חוק שוויו9 ההזדמנויות בעבודה  רלוונטיי�סעיפי

  :חוק שוויו9 ההזדמנויות בעבודהל 2' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

, נטיית4 המינית, לא יפלה מעביד בי9 עובדיו או בי9 דורשי עבודה מחמת מינ4)  א(
, היות4 הורי4, גופית�טיפולי הפריה חוA, טיפולי פוריות, הריו9, מעמד4 האישי

�  :בכל אחד מאלה, ... גיל

        ...  

  ;תנאי עבודה)   2(

רואי4 כהפליה ג4 קביעת תנאי4 ) 1א(�ו) א(סעיפי4 קטני4 ) א(לעני9 סעי� קט9   ) ב(
  .שלא ממי9 העני9

אי9 רואי4 הפליה לפי סעי� זה כאשר היא מתחייבת מאפיי4 או ממהות4 של )   ג(
  .התפקיד או המשרה

, בי9 השאר, משמעותה, עובדיו ולא להפלות4 מחמת גיל4החובה של מעביד לנהוג שוויו9 בי9 
, והמבצעי4 את אותה עבודה "קבוצת השוויו9"המהווי4 את זהי4 לעובדי4  דומהשכר לקבוע 

  .שונהשכר קביעתו של  י4של העובד מצדיק או משרתו תפקידו אלא א4

  .תשובה ב  
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יתרת ( מי4י 14 שללחופשה  27/1/09�ב לצאתִמְתNֵ�ַ; ל שהוא גהמעביד ל הֹוִדיעַ  1/1/2009�ב  .36שאלה מספר 
  ).ימי החופשה העומדת לזכותו של גל

לכל  לו ישולמוכ& ש, תשלו4 דמי החופשה Wַָר; ְלַהְקWִי4 ֶאתא& , המעביד הֹוָר=תגל קיבל את 
  .תחילת החופשה ִלְפֵניימי4 ְ;ֵני המאוחר 

�י את המשפט /בחר(? לדרישתו של גלְלֵהָענוֹת המעביד  ַח2ָב, תיתלפי חוק חופשה שנ, הא
�  )הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי

 .את שכרו עובדמשלמי4 ל ֶ;�וֹ ביו4  ַא] ְוַרקי4 שולממדמי חופשה . לא .א  
 .המעביד ַחPָב ְלֵהָענֹות לדרישתו של גל, ַ�ְ[ִסי�ֹות שתוארו בשאלה .כ� .ב
 .ַחPָב ְלֵהָענֹות לדרישתו של גלהמעביד לא , בשאלה�ֹות שתוארו ַ�ְ[ִסי. לא .ג
של4 דמי חופשה ִלְפֵני את המעביד ל ַהְמַחPֵבהסכ4 קיבוצי  ַק4Pָ ֲאָבל ַא] ְוַרק ִא4 ,כ� .ד

  .תחילת חופשה
  פתרו�  

�  .11' ס � חוק חופשה שנתית   סעיפי� רלוונטיי

דמי החופשה ישולמו לכל המאוחר ביו4 שבו היו משלמי4 " �  לחוק חופשה שנתית 11' סְלִפי   הסבר הפתרו�
א/ א� העובד יוצא לחופשה של שבעה ; אילו לא יצא לחופשה והוסי� לעבוד, לעובד את שכרו
ישולמו לכל המאוחר שני ימי� לפני  � ודרש להקדי� את תשלו� דמי החופשה , ימי� לפחות

  ".תחילת החופשה

  .בתשובה   
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 ַלֲחלBִטי9משותקת , 90� בת ה, האלמנה ִאJוֹ . שני4 אצל מעבידו 4 ֶזהעובד  ,55גרוש ב9 , גל  .37שאלה מספר 
 .נמצאת במוסד סיעודיו

ושהה  ימי4 8מעבודתו  ֶנֱעָדר ,שהוא בנה היחיד, גל .ָקָ;ה ְ�ַ;Qַַעתחלתה הא4  10/2009�ב
  .ִאJוֹ  ְלַיד, במוסד הסיעודי

 ַעל ֶח4Bְוֹ�, היעדרותו זוBֶ4ְל  ִלְזקוֹ? גל ַזַ$איכמה ימי היעדרות  � ותקנותיו ֵרֵלַוְנִטיה החוק ְלִפי
  ?תקופת המחלה הצבורה שלו

 ימי4 8 .א  

 ימי4  0 .ב

 ימי4 6 .ג

  ימי4 5 .ד

  פתרו�  

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

  .2' תק �  )הורההיעדרות בשל מחלת (תקנות דמי מחלה 

, שר העבודה והרווחה יתקי9 בתקנות", )היעדרות בשל מחלת הורה(דמי מחלה  לחוק 2' ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
כללי4 בדבר הוכחת מחלתו של ההורה ובדבר , באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת

  ...".נחיצות היעדרותו של העובד לצור& הטיפול בהורה

עובד שהורהו נמצא במוסד " ,)היעדרות בשל מחלת הורה(מחלה  תקנות דמיל 2לפי תקנה 
 ,היעדרות לש� טיפול בהורה, אינו זכאי לזקו? לתקופת המחלה הצבורה שלו ...סיעודי

  ."לחוק 1כאמור בסעי? 

  .בתשובה   
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המעביד מגל Wֹוֵר; , ַהֲעָסָקתוֹ לְתַנאי Dִ . לעבוד אצל מעבידו ְלַהְתִחילמעוניי9 , 17נער ב9 , גל  .38שאלה מספר 
  .תוֹ ַהֲעָבָד לאישור רפואי  ֶזהמרופא ולהביא , בדיקה רפואית אצל רופא המשפחהלהיבדק 

 �  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי�/בחר(? של המעביד חוקית5ְִריBָתוֹ הא

 .חוקית ֵאיָנ(של המעביד Wְִריָ;תֹו . לא .א  
עבודה המחייבת "העבודה היא  ֶאXָא ִא9Dֵ 4, חוקית ֵאיָנ(של המעביד Wְִריָ;תֹו . אל .ב

 ".ַהְתCָמה ְ�ִדיַקת
עבודות (תקנות עבודת הנוער לפי " עבודה מוגבלת"העבודה היא  ֲאָבל ַא] ְוַרק ִא4, כ9 .ג

 .)אסורות ועבודות מוגבלות
  .של המעביד חוקיתWְִריָ;תֹו  .כ9 .ד

  פתרו�  

  )א(11 'ס � עבודת הנוערחוק   יפי� רלוונטיי�סע

ורופא , לא יועבד נער אלא א4 כ9 נבדק בדיקה רפואית" � לחוק עבודת הנוער ) א(11 עי�סְלִפי   הסבר הפתרו�
  ."המשפחה שבדק אותו נת9 אישור רפואי להעבדתו

  .דתשובה   
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 5הוא ב9 , עבודתובמקו4 , גלשל שבוע העבודה .  שני4 6 ֶזה בידואצל מע במשכורתעובד  גל  .39שאלה מספר 
 ֵעֶקב ֶנֱעָדרלא  2009 מרAעד . חוק דמי מחלהְלִפי זכותו לדמי מחלה ִנְקַ�ַעת ). 'ה�'ימי4 א(ימי4 
  .מחלה

גל חזר לעבודה  .מחלה ֵעֶקב מעבודתו ֶנֱעָדר גל )15/3/09(' יו4 א )כולל( עד )5/3/09( 'הביו4 ָהֵחל 
  .כל ימי היעדרותו ְ�ִגי9, מקופת חולי4מחלה  תעודתהביא ו) 16/3/09( 'בביו4 

  ?של גל "תקופת המחלה", חוק דמי מחלהְלִפי , מהי

 .ימי4   10 .א  
 .ימי4  11 .ב
 .ימי4  9 .ג
  .ימי4  7 .ד

  פתרו�  

�  2' ס �דמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

, תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו �בד במשכורת לגבי עו" � לחוק דמי מחלה ) 1)(ב(2' סְלִפי   הסבר הפתרו�
  ".לרבות ימי מנוחה שבועית וחגי4

  ].) 09/315/(' יו4 א) כולל(עד ) 09/35/(' ביו4 הָהֵחל  [  ימי� 11תקופת המחלה של גל היא , לפיכ&

  .בתשובה   
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 גלהמעביד להפריש עבור ֵהֵחל  1/1/2008�ב.  1/7/2006�אצל מעבידו בבמשכורת לעבוד ֵהֵחל  גל  .40שאלה מספר 
   .)ֵמִטיב ֶהְסWֵר( לקר9 פנסיה מקיפה

קר9 הפנסיה מרכיב הפיצויי4 בלתשלומי המעביד , על גל ומעבידוהָחל  הסכ4 העבודהְלִפי 
  .פיצויי פיטורי4 ַעל ֶח4Bְוֹ�בואו י

הפיצויי4  .� 15,000 �פיטורי4 פיצויי  חישוב ְלִעְנַי9 החודשי שכרו. גלפוטר  31/12/2009�ב
  .� 32,180 �  מועד פיטוריובשנצברו בקר9 הפנסיה 

  ?חוק פיצויי פיטורי�ְלִפי  גלל להשלי�מהו סכו� הפיצויי� שעל המעביד 

 �  6,250 .א  
 �  22,500 .ב
 �  27,820 .ג
  �  20,320 .ד

  פתרו�    

�  )א(12, )א(1סעי�  �חוק פיצויי פיטורי4   סעיפי� רלוונטיי

אצל מעביד אחד או ... מי שעבד שנה אחת ִ�ְרִציפBת", לחוק פיצויי פיטורי4) א(1' סִפי לְ   הסבר הפתרו�
  ."זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורי4, במקו4 עבודה אחד ופוטר

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה : שיעור4 של פיצויי הפיטורי4 הוא" � לחוק  )א(12' סְלִפי 
  ..."ו באותו מקו4 עבודהא, בעובד במשכורת אצל מעביד

  :החישוב

  שכר חודשי 15,000×  תקופת עבודה 3.5= �    52,500  :חבות פיצויי פיטורי4

   �  180,32  :פיצויי4 שנצברו בקר9 הפנסיה

   ;  20,320  :סכו4 הפיצויי4 שעל המעביד להשלי4

  .דתשובה   
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  יטוח לאומיב
  
  
  
 

  . שכירה אצל מעבידה היחידגליה עובדת כ  .41שאלה מספר 

  :ֶ;Xְַה9Xָ הסכומי4של גליה הBְרDַב מ 9/2009תלוש 

  �    10,000 �  ָרִגיל Sָָכר. 1

  �   1,700 �  1שווי שימוש ברכב קבוצה . 2

  �  95 �  9"שווי רט. 3

  �  15 �  המותרות כהוצאה) פטורות( בתפקידל "הוצאות אש. 4

  ?ביטוח לאומי ְדֵמי4ִ החייב  9/2009בחודש  גליהמהו שכרה של 

 �  11,810 .א  
 �    11,795 .ב
 �    11,700 .ג
  �    10,095 .ד

  פתרו�  

�  .344' ס �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

  .2' תק – 1995�ה"התשנ, )תשלו4 ופטור מתשלו4 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי 

החודשית של עובד את הכנסתו בעד יראו כהכנסתו " �לחוק הביטוח הלאומי  )א(344' ס ְלִפי  הסבר הפתרו�
לפקודת ) 2(2מהמקורות המפורטי4 בסעי� , בחודש שבו חל מועד התשלו4 1 �החודש שקד4 ל

  ..."מס הכנסה

לא ישולמו דמי ", )שלו4 דמי ביטוחתתשלו4 ופטור מ(לתקנות הביטוח הלאומי  2לפי תקנה 
) 12(�ו) 11(, )5(9עי� ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי ס

  .לפקודה

  . לפקודה) 2(2' הכנסה חייבת במס לפי ס ֵאיָנ9, המותרות כהוצאה, בתפקידל "אשההוצאות 

  10,000+  1,700+  95=    ; 795,11:     ביטוח ִ�ְדֵמיהחייב  גליהשכרה של 

  .בתשובה   
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מילוי  ֵעֶקבו Jְִפָעל�ַ ש Dְֵדי מילוי תפקידו כחבר ַוַעד עֹוְבִדי4�*ֹו] .שני4 10 ֶזהגל עובד במפעל   .42שאלה מספר 
  .גל תאונהאירעה ל, ֶזה תפקידו

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� /בחר( ?הא� יש לראות בתאונה זו כתאונת עבודה
�  )ַה4ִָאי

 .בודתו אצל מעבידוDְֵדי עבודתו וֵעֶקב ע� אירעה *ֹו]לא תאונה ֵמ=ַחר שה, לא .א  
 .וQְִעילBתשעות ְ�ַעד  עֹוְבִדי4הַוַעד ִמ  שכר ְמַקֵ�לגל  ֶאXָא ִא9Dֵ 4, לא .ב
 .DְִמְתַנWֵבמשולמי4 עבור גל דמי ביטוח ֲאָבל ַא] ְוַרק ִא4 , כ9 .ג
  .כתאונת עבודה ַוַעד עֹוְבִדי4של חבר  יש לראות בתאונה זו .כ9 .ד

  פתרו�  

�  .80' ס � יטוח הלאומיחוק הב  סעיפי� רלוונטיי

   �רואי4 תאונה כתאונת עבודה א� א4 " �חוק הביטוח הלאומי ל 80' סְלִפי   הסבר הפתרו�

...  

תו/ כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדי� שבמקו� , אירעה למבוטח שהוא עובד )6(
  ... "עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור

  .ד תשובה  
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  :אצל כל אחד מה4 גליהשל  11/2009 שכר. אצל שני מעסיקי4 הכשכיר תעובד גליה  .43שאלה מספר 

 . � 2,500  �מעסיק עיקרי  .1

 .� 2,200   � ִמְ;ִנימעסיק  .2

 �דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח (מהו סכו� דמי הביטוח  ,דמי ביטוח3ֵא#� ָעMְָתה  לאגליה א
  ? 11/2009 בתלוש המשני אצל מעסיקה משכרהאשר ְינ#ֶ$ה ) בריאות

 �   264 .א  
 �    165 .ב
 �    162 .ג
  �   77 .ד

  פתרו�  

  .משכרו של העובד מנכי4 את חלקו של העובד  הסבר הפתרו�

  .דמי ביטוחֵ*א4B למעבידיה אישור על  מסרה^א גליה 

   :ַהJְִ;ִניאצל מעבידה  ביטוח ִ�ְדֵמיהשכר החייב 

 min)  .ב.ת לתשלו4 דַרִ�יַהJְ ההכנסה  76,830;  2,200= ( �  2,200   

  :11/2009בתלוש  ַהJְִ;ִנידמי הביטוח אשר ְינDֶBה משכרה של גליה אצל מעסיקה סכו4 

 264 ;  =%12  ×200,2  

  .אתשובה   
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  :של גל אצל כל אחד מה4 10/2009שכר  . עובד כשכיר אצל שני מעסיקי4 גל  .44שאלה מספר 

  �    4,000  �   מעסיק עיקרי

  �   3,000  �  ִמְ;ִנימעסיק 

  .דמי ביטוחֵ*א4B אישור יו למעסיק מסר גל

יו של גל מעסיק Bְֵניעל ידי יועברו שבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי מהו ס/ 
  ?של גל 10/2009 שכר 4ְִגי� ,למוסד לביטוח לאומי

 �   515 .א  
 �    741 .ב
 �    770 .ג
  �   705 .ד

  פתרו�  

היה ; המעביד חייב בתשלו4 דמי ביטוח בעד עובדו", לחוק הביטוח הלאומי) ב(342' ִפי סלְ   תרו�הסבר הפ
המבוטח עובד אצל מעבידי4 שוני4 ישל4 כל אחד מה4 את דמי הביטוח DְִאיBX הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו

ו& מההכנסה נמ, )� 3,000� ו�  4,000( אצל כל אחד ממעסיקיו ביטוח ִ�ְדֵמיהחייב  ו של גלשכר
של גל אצל כל  ביטוח ִ�ְדֵמיהשכר החייב ס& כ& ג4  ).� 76,830(לתשלו4 דמי ביטוח  ַהJְַרִ�ית
  .)� 7,000(מעסיקיו 

  

  שישל4 )חלק מעביד( דמי הביטוח

  משכורת  בעד    עיקריה  המעסיק 

  4,000×  3.85% = ; 154.00   :של גל 10/2009

  

  שישל4 )חלק מעביד( דמי הביטוח

  משכורת   בעד   ַהJְִ;ִני       יק המעס

  3,000×  3.85%=  ; 115.50    :של גל 10/2009

  

  ו ינוכש  )עובד חלק (  הביטוח דמי 

  על ידי   10/2009�ב גל  של  משכרו 

  4,757×  3.5% ) + 7,000 � 4,757( ×  12% = ; 435.66   :.ב.דֵ*א4B לאור  ,מעסיקיו ִניְש 

  

  00415.+  115.50+  66435.=  ; 705   : )סכו4 מעוגל( 200910/�גל ב ְ�ִגי9כ דמי ביטוח "סה

  .ד תשובה  
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  .� 90,000 � 12/2009�שכרו ב. שני4 10גל עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה   .45שאלה מספר 

 12/2009שכר  4ְִגי� ,כמה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות יועברו למוסד לביטוח לאומי
  ? של גל

 �   10,396 .א  
 �    12,912 .ב
 �    15,207 .ג
  �   14,492 .ד

  פתרו�  

  min)  .ב.ההכנסה ַהJְַרִ�ית לתשלו4 ד 76,830;  90,000= ( �  76,830  : השכר החייב ִ�ְדֵמי ביטוח  הסבר הפתרו�

  ):סכו4 מעוגל(של גל  12/2009דמי הביטוח שישולמו בעד משכורת 

12,912 ; = %43.17  × )757,4 � 76,830 + ( %7.35  ×757,4  

  .ב תשובה  
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  .46שאלה מספר 

  

 ַהDָEַאBת�ִ�ְתָנֵאי עֹוֵמדוהוא , טיפול בילדהמחופשת הלידה לצור& ֵחֶלק �ְ  זBגוֹ �ַ�תאת ֶהְחִלי�  גל
  .ְלCבדמי לידה ֲעבBר 

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� /בחר(? גללפי איזו הכנסה יחושבו דמי הלידה שיקבל 
�  )המשפטי� ַה4ִָאי

 .גלשל  הכנסתו .א  
 .זBגוֹ �ַ�תה של הכנסת .ב
 .זBגוֹ �ַבתBשל גל  )המשותפת( כוללתה ההכנסה .ג
  ).זBגוֹ �ַ�תהכנסת גל או הכנסת (ה הגבוהה מבי9 השתיי4 הכנסה .ד

  פתרו�  

�  ).ד(49' ס �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

ה4 שכר העבודה ) ב(דמי לידה ליו4 לפי סעי� קט9 " �לחוק הביטוח הלאומי ) ד(49ְלִפי סעי�   הסבר הפתרו�
בשינויי4 , 56�ו 55, 54, 53הוראות סעיפי4  ֶזהויחולו לעני9 , הרגיל של הזכאי לדמי הלידה

  ."המחויבי4

  .אתשובה   
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  .בחודש � 13,600 �שכרה הרגיל קבוע . שנה 20אצל מעסיקה היחיד ֶזה  הרכשכי תעובד גליה  .47שאלה מספר 

  .� 3,400בס& של  �ֹונBס, הרגיל השכר לעְ�נֹוָס�  ,גליה הקיבל 6/2009תלוש שכר ב

 �בחודשי� , על הכנסתה המבוטחת במוסד לביטוח לאומי ַיBְִ-יעַ ששול� לגליה ַה4וֹנ#ס הא
  )המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� המשפטי� ַה4ִָאי�י את /בחר(? 6/2009�שקדמו ל

 .מהשכר הרגיל של גליה 25%לא עלה על ַה�ֹונBס ֵמ=ַחר ששיעור , לא .א  
 .קדימה ַנֲעSֵית ַה�ֹונBסֵמ=ַחר שפריסת , לא .ב
 .מהשכר הרגיל של גליה 25%היה  ַה�ֹונBסֵמ=ַחר ששיעור , כ9 .ג
   .מהשכר הרגיל 25%�ג4 א4 שיעורו נמו& מ, היש לפרוס בכל מקר �ֹונBסֵמ=ַחר ש, כ9 .ד

  פתרו�  

�  )תשלו4 ופטור מתשלו4 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

" תשלו4 נוס�", )תשלו4 ופטור מתשלו4 דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  1תקנה  ְלִפי  הסבר הפתרו�
או  כבונוסְלַר�ֹות תשלומי4 שניתנו , יללשכר החודשי הרג ְ�נֹוָס�שכר הנית9 לעובד " הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי4

  ".תשלו4 נוס�" ואהששול4 לגליה  הבונוס, ה שלעילהתקנ ְלִפי

  :הֹוָראֹות אלה, ְלִעְנַי9 תשלו4 דמי ביטוח, על תשלו4 נוס� יחולו, לתקנות) 1(5תקנה  ְלִפי

והסכו4 , החודשי הרגיל של עובד יחולק לשני4 עשר או יותר מהשכר 25%א4 שיעורו "
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר החודש שבו שול4 ולשכר כל אחד מאחד עשר 

ששול4 לעובד שעבד אצל מעבידו פחות מאחד עשר , תשלו4 נוס� כאמור; החודשי4 שקדמו לו
בד אצל אותו יחולק במספר החודשי4 שבה4 עבד העו, החודשי4 שקדמו לחודש שבו שול4

והסכו4 המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר , )חודשי העבודה הקודמי4 –להל9 (מעביד 
  ."החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמי4

.    מהשכר החודשי 25%הוא , ְלִפי התקנות" תשלו4 נוס�", שקיבלה גליה הבונוסשיעור 
   )25%  =9,520  /2,380 (  

והסכו4 , יחולק לשני4 עשר, ביטוח לאומי ְלִעְנַי9, הבונוססכו4 , עילשל) 1(5תקנה  לפי
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר החודש שבו שול4 ולשכר כל אחד מאחד עשר 

  .החודשי4 שקדמו לו

  .עלתה, 20096/� חודשי� שקדמו לב ,של גליה המבוטחת התהכנס ,לפיכ&

  .גתשובה   
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  .ימי מילואי4 12� יצא ל 1/12/09�ב  .שני4 10 ֶזהאצל מעבידו היחיד כשכיר עובד  גל  .48שאלה מספר 

  :1/12/09� החודשי4 שקדמו ל 3�בלהל9 פרטי הכנסתו 

  שממנה מגיעי� דמי ביטוחהכנסה   ימי עבודה  חודש

11/2009  23  6,285  �  

10/2009  20  5,000  �  

09/2009  22  5,500  �  

  ?תקופת מילואי� זו בעד גל ַזַ$איואי� לו מהו סכו� תגמול המיל
    

 �   2,611 .א  
 �    2,646 .ב
 �    2,238 .ג
  �    2,268 .ד

  פתרו�  

�  .תגמולי4 למשרתי4 במילואי4: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  :הימי4 בעד4 ישול4 תגמול למשרת במילואי4, לחוק הביטוח הלאומי) א(271סעי�  ְלִפי  הסבר הפתרו�

לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי4 כל , גבי שירות רצו� של שבעה ימי מילואי4ל )1(
  ;בעד כל יו4 מילואי4 �אחת 

שישה , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי4 לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
בעד ס& ימי המילואי4  � פחתה היתרה כאמור משישה ימי4 ; בעד שבעה ימי4 �ימי4 

  .1.4�פל בהנותרי4 כשהוא מוכ

  .ימי4 5ועוד יתרת ימי שירות של , ימי4 7שה4 תקופה אחת בת , י4ימ 12שירת  גל

בעד ס& ימי  יקבל, פחתה משישה ימי4" יתרת ימי השירות"א4 , )2)(א(271סעי�  ְלִפי
  .1.4�המילואי4 הנותרי4 כשהוא מוכפל ב

  ) 7+  5×  1.4=  14(   ימי מילואי4 14בעד לקבל תגמול מילואי4  ַזDַאי גל, לפיכ&

  :תגמולי המילואי4 ְלִעְנַי9חישוב סכו4 ההכנסה 

  :לחוק) א(273 'לפי ס. ימי4 60�לא פחות מעבד גל , 1/12/2009�שקד4 לברבע השנה 

בחודש  1 � ה4 סכו4 ההכנסה בעד רבע השנה שקד4 ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  "
  .90�תקבל כאמור יחולק בסכו4 ההכנסה המ; ...שירות המילואי4ֵהֵחל שבו 

�לא יפחת מ, )1(המחושב לעני9 פסקה , סכו4 ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו9  )2(  
  )2009�נכו9 ל�  5,225(  " ; א� א4 לא עבד באותו חודש, מהסכו4 הבסיסי 68%

  :שירות המילואי4ֵהֵחל בחודש שבו  1� סכו4 ההכנסה של גל בעד רבע השנה שקד4 ל, לפיכ&

010,17 �  ) =5,225  ;500,5  (max  ) +5,225  ;,0005  (max  ) +5,225  ;285,6  (max 

  :של גל" שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , 90�נחלק את סכו4 ההכנסה ב

189  � =90  /17,010  

  :חישוב התגמול ליו4

למי שבתכו� לפני שירותו במילואי4 , שיעור התגמול ליו4 יהיה, לחוק) 1()א(272' לפי ס
  .שכר העבודה הרגיל �עובד היה 

, מהסכו4 הבסיסי 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליו4 מהתגמול המזערי, לחוק )ב(272' לפי ס
, 5סכו4 הבסיסי כפול ה( ולא יעלה על התגמול המרבי) � 174.17כלומר , מחולק בשלושי4, "לחודש

  ).1,280.50כלומר , 30�כשהוא מחולק ב

  :שיעור התגמול ליו4

 min [max )  שכר רגיל 189;  תגמול המרביה  1,280.50(  ; התגמול המזערי 174.17= [  189

  ).  189×  14(   בעד תקופת שירותו במילואי�;  646,2זכאי לתגמול בס/  גל: התוצאה

  .בתשובה   
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 .בתאונה בביתונפגע גל  1/12/2009�ב. ִ�ְרִציפBתשני4  5 ֶזה אצל מעבידו היחיד כשכיר עובד גל  .49שאלה מספר 
הפגיעה  .על יו4 הפגיעה ְ�נֹוָס�, ימי4 11למש&  אבד לו כושר התפקודהוא רותק למיטתו ו

  .תאונה ִ�ְדֵמיה המזכה את גל כתאונהמוסד לביטוח לאומי ַעל ְיֵדי  הוכרה

לכל  ַזDַאיוהוא לא , )ימי מחלה צבורי4 ֵאי9לגל (לתשלו4 על פי כל חיקוק  ַזDַאיגל לא יצוי9 ש
  .בעד תקופה זו של אי הכושר לעבודה, Dְָלֶ;ִהיתשלו4 שהוא מהמעביד או מקופת גמל 

  .בכל חודש�  9,000 � 1/12/2009� החודשי4 שקדמו ל בשלושה גלהכנסתו של 

  ?גל ַזַ$אילו  התאונהמהו סכו� דמי 

 �   2,700 .א  
 �    3,300 .ב
 �    2,475 .ג
  �    2,025 .ד

  פתרו�  

 �  .דמי פגיעה: 'סימ9 ד; ביטוח נפגעי תאונות: 'פרק ו, חוק הביטוח הלאומי  רלוונטיי�סעיפי

בעד שני הימי4 הראשוני4 שלאחר יו4 התאונה "  �לחוק הביטוח הלאומי ) א(153ְלִפי סעי�   הסבר הפתרו�
לא , כושר התפקוד כתוצאה מתאונה, שהוא עובד או עובד עצמאי, שבה4 אבד למבוטח

ליו4  ְ�נֹוָס�ימי4 לפחות  12אבד לו כושר התפקוד כאמור  ֶאXָא ִא9Dֵ 4, נהישולמו דמי תאו
  ."התאונה

לא ישולמו לו דמי , ימי4 שלאחר יו4 הפגיעה 11ֵמ=ַחר ֶ;גל היה בלתי כשיר לעבודה במש& 
  .תאונה ְ�ַעד שני הימי4 הראשוני4 שלאחר יו4 הפגיעה

  ) 11 � 2=  9(   .ימי� 9יקבל דמי תאונה 4ְַעד גל , לפיכ/

   �דמי תאונה ליו4 ה4 , לחוק 154' לפי ס

כשיעור דמי הפגיעה ליו4 שהיו  � לגבי מי שהיה ביו4 התאונה עובד או עובד עצמאי  )1(
א& לא פחות מהשיעור הקבוע בפסקה , אילו נפגע בעבודה' משתלמי4 לו לפי פרק ה

או משלח ידו של פסקה זו לא תחול על עובד לשעה בעבודה שאינה לצור& עסקו ; )2(
בעת התאונה היו רשומי4 במוסד כאמור בסעי�  ֶאXָא ִא9Dֵ 4מעביד ועל עובד עצמאי 

77; 

  .מהסכו4 הבסיסי 25%�סכו4 השווה ל �חלה עליו  ֵאיָנ() 1(לגבי מבוטח שפסקה  )2(

הוא הסכו4  ,דמי פגיעה ְלִעְנַי9, "שכר העבודה הרגיל", לחוק הביטוח הלאומי 98' ס ְלִפי
ו מגיעי4 לראשונה דמי ְ�ַעדברבע השנה שקד4 ליו4 ש, ל מחלוקת הכנסת המבוטחהמתקב
  .בתשעי4, פגיעה

  �  9,000×  3=  ; 27,000:  01/12/2009� ל ברבע השנה שקד4 גלהכנסתו של 

  27,000/  90= �  300  :  גלשל  "שכר העבודה הרגיל"

א& ( עבודתו הרגיל של המבוטח דמי פגיעה ליו4 ה4 שלושה רבעי4 משכר, לחוק) א(97' ס ְלִפי
  ).30� כשהוא מחולק ב, 5כפול  1י מסכו4 השווה לסכו4 בסיס 75%� ר מלא יות

  300×  75%= �  225  :   דמי הפגיעה

   ) 7,778×  5 × 75% / 30=  972.25 (< �  225  : נוודא שדמי הפגיעה לא עולי4 על התקרה

מהסכו4  25%�סכו4 השווה למפחות  א& לא, תאונה ליו4 ה4 כשיעור דמי הפגיעה ליו4דמי 
 מהסכו4 הבסיסי 25%�סכו4 השווה ללא פחות מ, לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי[ הבסיסי

 � בָהֵחל (ח "ש 67.28ליו4  �  30�לחלק ב, תוספת שיעור עליית המדד מחודש ינואר ועד יו4 התאונהב
01.01.2009([.  225  � =) 225  ;67.28  =30 / 25% × 7,778 ( max 

  225×  9=    ; 2,025  : גל ַזDַאילה4  התאונהכ דמי "סה

  .דתשובה   
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  .כשכיר אצל מעבידולעבוד ִהְתִחיל  17�גל ב9 ה  .50שאלה מספר 

 �י את המשפט הנכו� ביותר ִמ4ֵי� /בחר( ?לשל� בעד גל דמי ביטוח לאומי המעבידעל הא
�  )המשפטי� ַה4ִָאי

 .שנה 18מלאו  ֶטֶר4שלגל  =ַחרמֵ  ,לא .א  
 .עוד גל עובד אצל המעביד�כל ,כ� .ב
 .כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, ַ*ְלִמיד ֵאינוֹ  ֲאָבל ַא] ְוַרק ִא4 גל ,כ� .ג
  .חייבת במס לפי הפקודהֵאיָנ( , ַנַערשהוא , הכנסתו של גלש ֵמ=ַחר ,לא .ד

  פתרו�  

א& , לאומי ודמי ביטוח בריאותדמי ביטוח ב ָחב ֵאינוֹ גל  ,שנה 18כל עוד לא מלאו לו , אמנ4  הסבר הפתרו�
  .שכר שהוא משל4 לור בעד ה"עבודה ולענ� פש.בתשלו4 דמי ביטוח לענ� נ ָחבמעבידו 

  .בתשובה   
  

 


