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 2011שנת המס 

 

 פתרו� מבח� 3.2012 �  שנת המס 2011
  

  הנחיות כלליות
  
 .אחרתהמתייחסי� לשאלה  נתוני�ֵאי� שאלה אחת המכילה . כל שאלה עומדת בפני עצמה .1

בהנחיות ובכללי מס  ,ֵרֵלַוונִטִיי�משמעות המונחי� המוזכרי� במבח� היא כמשמעות� בחוקי� ובתקנות ה .2
 .בשאלה )ֶחֶרתא ִא� ֵ'� צ&ַי� ֶא$ָ , הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי

, 30רווקי� בני , העובדי� והעובדות ה� תושבי ישראל, בשאלה )ֶחֶרתא� לא צ&ַי� , ֵרֵלַוונִטִיי�במקרי� ה .3
 זו ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ'ִאי�וה� ֵאיָנ�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ עובדי� רגילי� אצל 

 .ַעל ִ,י נתוני השאלהָלֶה� המ&קֵנית 

4. � .בנקודות זיכויְלִהְתַחֵ/ב יש , בשאלה )ֶחֶרתא� לא צ&ַי� , בפרק מס הכנסה במבח� ְתִאיִמי�ַהַ.  במקרי

 .חישוב מס הכנסה הנער1 לבני זוג נשואי� הוא חישוב נפרד, בשאלה )ֶחֶרתא� לא צ&ַי�  .5

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר34תלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנ3תות ַהמ&הזכוי ,א� לא צ&ַי� )ֶחֶרת בשאלה .6
המעביד ֵאינ3 צד להסכ� ִקי6&ִצי , א� לא ִנְכ5ָב )ֶחֶרת בשאלה, ְ'ל3ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל3ת על המעביד והעובדי� ולא קיי�  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� , ִקי6&ִצי ֶהְס7ֵרֵאי� , מיוחד או כללי
 .ֶהְסֵ'� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט34ת לשאלה

  
  מס הכנסה

  
  
  
  
  
  
  

 ַהְמָח!ת �האחת  .קיבל ממעבידו שתי מתנות �1/2011ב. בחודש�  7,500 � ָקב�עַ  ִניבשכרו של   .1שאלה מספר 
  ./�.יוינִ  ְלֶרֶגל�  260על ס$ ַ#י  ַהְמָח!ת �ְוַהְ,ִנָ+ה ַ*ְד() �י)' ה ֶרֶגללְ �  120על ס$ ַ#י 

  ? 1/2011בחודש ") ברוטו למס("לצור1 חישוב מס ִניב שכרו של מהו 

 �   7,880 .א  

 �   7,500 .ב

 �   7,680 .ג

  �   7,560 .ד

  פתרו�  

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

חטיבה ( 34/93מס הכנסה  חוזר, )ניכוי הוצאות מסוימות(ת מס הכנסה תקנול) 4(2' תק
  .)ניכויי' /משפטית 

בת /בר, הולדת ילדי', מתנה שנות; מעביד לעובדו לרגל אירוע אישי חד פעמי כמו נישואי;  הסבר הפתרו�
אינה נחשבת כהכנסה בידי העובד ובלבד שס$ כל המתנות שקיבל לרגל אירועי' ', מצווה וכו

  .שיי' בשנת המס לא עלה על התקרהאי

 )4(2הסכו' שנקבע בתקנה  על�  �60עולה ב, � 260בס$ של , ה שקיבל זיו לרגל נישואיוהמתנ
  ) 260 � 200( =   . � 200 � )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה 

 כמו מתנות לרגל, מתנה שנות; מעביד לעובדו לרגל אירועי' החוזרי' על עצמ' מידי שנה
מתנות מסוג זה נחשבות הכנסת עבודה אצל העובד  �' שי ליו' האשה וכו, ימי הולדת, חגי'

בי; שניתנו , בי; שניתנו בכס= ובי; שניתנו בשווה כס=, לפקודת מס הכנסה) 2(2לפי סעי= 
  . במישרי; או בעקיפי;

גל יו' שווי המחאת השי שקיבל מהמעביד לר, � 120ס$ של  לזקו=יש  ניבלשכרו של , לפיכ$
  .הולדתו

שכר לצור$ חישוב מס ה. מתנות אלו בגי; � 180 לשכרו של ניב על המעביד לזקו=, בס$ הכל
  ) 7,500+  120+  60( =    .? 680,7 � 2011/1בחודש ") ברוטו למס("

  .גתשובה   
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שלח אותה , @ִהְצַטְ+נ�ָת על  ְפָרסFִ . בעבודתהְרִ#יִמי' Eֵגי' ַמ יִהDִיָעה ְלה, ַהCְִכיר)ת ֵאֶ#ת, נַֹג@  .2שאלה מספר 
  . יממות 6למש$ , �3/2011ב, כיה'מעבידה לחופשה בצ

  )$  324( �   1,174 � כרטיס טיסה במחלקת תיירי'   : ששיל' המעבידַהGְִסיָעה  הוצאות

  ) לכל לינה$  47כ או "בסה$ 282(   � 1,022 �לינות במלו;  6  

  ?ל"Cֶ6ְל הנסיעה לחו, לצור1 חישוב מס נַֹגAש ִלְזק3@ לשכרה של מהו הסכו� שי

 �  1,996 .א  

 �  2,196 .ב

 �  0 .ג

  �   131 .ד

  פתרו�  

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

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

; שניתנו לעובד ממעבידו Lָה�או ְקצ כל ט)ַבת ֲהָנ.ה; מעבודה ִהFְ)ַEְר�ת או ריווח  "  
ְלַרL)ת תשלומי' Lְֶ#ל החזקת רכב או , תשלומי' שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

א$ ְלַמֵעט תשלומי' , נסיעות לחוM לארM או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, טלפו;
ימוש ברכב או ברדיו טלפו; נייד שהועמד שוויו של ש; Fָ.מ�ר המותרי' לעובד כהוצאה

Lֵי; שניתנו לעובד , Lֵי; שניתנו בכס= �ֵבי; בשווה כס= �והכל ; לרשותו של העובד
  "; ְלט)ָבת)Lְֵמיָ#ִרי; או Lֲַעִקיִפי; או שניתנו לאחר 

 צלמהווה הכנסה מעבודה א ,? 2,196 ס$ של ,כיה'החופשה בצהוצאות המעביד בִהְ#ַ(ְ(פ�ת 
  ) 1,022+  1,174= �  2,196(      .הלשכר ִיNֵָק=סכו' זה . לפקודה) א)(2(2' לפי ס, נגה

  .בתשובה   
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  .3שאלה מספר 

  

שנת הרישו' ). ִהיLְִריִדי( ָ*ב ָמנ)עַ �ְמ#הרכב . ָצמ�ד ְלִ#�C#) ֶרֶכבו ֶהֱעִמיד לרשות ניבמעבידו של 
ימי'  5ל על ידי מעבידו למש$ "נשלח לחו ניב �4/2011ב.  4 � מחירהבוצת ק, 2008 � של הרכב

כל ֶ#GֲַעEָה Lְ  (Lִלי, כל אות' ימי' ניב) של Lֵית Lְֲחָנַית ִנְ#.רהרכב ). ימי' בחודש 30מתו$ (
  . שימוש

  ? 4/2011�ב ניבמהו שווי השימוש ברכב הצמוד שיזק@ לשכרו של 

 �   3,592 .א  

 �   4,310 .ב

 �   3,780 .ג

  �   3,150 .ד

  פתרו�  

�   ).שווי השימוש ברכב(תקנות מס הכנסה ). 2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  ).31/12/2009שנרש' לראשונה עד ( טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד

  �   4,310  �  ) 2008שו' ישנת ר( 4מקבוצת מחיר ברכב שווי שימוש   הסבר הפתרו�

   )�(�   530  �  )היברידי(משווי שימוש לרכב משולב מנוע ) ָתהַהְפחָ (הפחת 

  �   3,780  �  �4/2011ב ניבשווי השימוש ברכב הצמוד שיזק= לשכרו של 

  .גתשובה   
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מחשבו;  20%משל' בכל חודש  ניב ).;"רט(טלפו; סלולרי  ֶהֱעִמיד ִלְר#�ת) ניב ו שלמעביד  .4שאלה מספר 
  .� 90ָעַמד ַעל  �9/2011; ב"חשבו; הרט .;"הרט

  ? ניב של 9/2011לשכר @ 3ִלְזק� שיש "מהו שווי השימוש ברט

 �   36 .א  

 �   72 .ב

 �   32 .ג

  �   27 .ד

  פתרו�    

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

  .)שווי השימוש ברדיו טלפו; נייד(תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש " � )שווי השימוש ברדיו טלפו; נייד(הכנסה  תקנות מסל 2ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
ְלַמֵעט רדיו טלפו; Fָ.מ�ר שנית; להתקשר ממנו , ברדיו טלפו; נייד שהועמד לרשות העובד

, שקלי' חדשי' ְלִפי הנמו$ 100או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו' העבודה בלבד
  ".ששיל' העובד Lְֶ#ל אותו רדיו טלפו; נייד והכל בניכוי סכו' ההוצאה החודשית

  min)  100;  90/  2(   =   �    45  :� 100הנמו$ מבי; מחצית ההוצאה החודשית או 

  90×  20%  =   �    18  :סכו' ההוצאה החודשית ששיל' העובד

  max)  0;  45 � 18(   =  ?  27  :ניב של 2011/9שווי השימוש שיש לזקו= לשכר 

  .דתשובה   
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מכו� טכנולוגי  � טכניו� ראשו; ב!ר .ָקֵדִמי )(לימודי , 27עובד רווק ב; , ניבסיי'  �9/2008ב  .5ה מספר שאל
סיי'  ניב �9/2010ב. שני' 3לימודי התואר הראשו; נמשכו . וזכה לקבל את התואר לישראל
  .התואר ְלַקLֵל ֶאתוזכה  לעיצובבית ספר גבוה להנדסה ו � שנקר שני ב!ר .ָקֵדִמי )(לימודי 

  ?2011בשנת המס  ניבלכמה נקודות זיכוי בעד תואר אקדמי זכאי 

 ז"נ  1.0 .א  

  ז"נ  1.5 .ב
 ז"נ  0 .ג

  ז"נ  0.5 .ד

  פתרו�  

�  ג40'  ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  .רשימת המוסדות להשכלה גבוהה �טבלאות מס הכנסה 

 י'מופיע "בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב � שנקר "ו" לישראלמכו; טכנולוגי  �טכניו; ה"  הסבר הפתרו�
  .לפקודה ג40 'פי סרשימת המוסדות להשכלה גבוהה המקני' נקודות זיכוי לב

  :2011בשנת  ניב לה; זכאיבעד תואר אקדמי נקודות זיכוי 

  ז"נ  1.00  תואר אקדמי ראשו;

  ז"נ   0.50  שניתואר אקדמי 

  ז"נ   50.1  כ נקודות זיכוי"סה

  .בובה תש  
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 23לאחר , ל"בצה) חובה(משירות סדיר  �9/6/2008השתחררה ב, 23רווקה בת עובדת , נגה  .6שאלה מספר 
  .חודשי שירות מלאי'

  ?2011לכמה נקודות זיכוי זכאית נגה בשנת המס 

 ז"נ  4.75 .א  

  ז"נ  3.75 .ב
 ז"נ  3.25 .ג

  ז"נ  2.75 .ד

  פתרו�    

�  א39, א36, 36, 34' ס �הכנסה פקודת מס   סעיפי� רלוונטיי

  :2011נקודות זיכוי לה; זכאית נגה בשנת   הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ  0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  אשה

  ז"נ 61/×   חודשי' בשנת המס 6=    ז"נ   1.00  חיילת משוחררת

  ז"נ   3.75  כ נקודות זיכוי"סה

  .תשובה ב  
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  .7שאלה מספר 

  

 ָ(ק�ַהCְ#, �16 ב; ה Lְָנ@ַהְחָזַקת Lְַעד  2011בשנת �  86,575 השילמ ,45גרושה בת , נַֹג@
  .לילד אי; הכנסה .� 352,600 � 2011בשנת החייבת  ההכנסת. במוסד מיוחד, ַלֲחל�ִטי;

  ?במוסד 6ְָנAַהְחָזַקת הוצאות  6ְַעד 2011בשנת  נַֹגAלר י&5ַ ש ַהְ.ַר6ִי הזיכוי ומה

 �   14,875 .א  

 �  5,016 .ב

 �  15,426 .ג

  �   30,301 .ד

  פתרו�  

�  44' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )סדזיכוי Lְַעד נטול יכולת וזיכוי Lְַעד הוצאות Lְֶ#ל החזקת קרוב במו(תקנות מס הכנסה 

י Lְַעד הוצאות Lְֶ#ל החזקת קרוב זיכוי Lְַעד נטול יכולת וזיכו(תקנות מס הכנסה ל 1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
 44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי Lְַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי= " � )במוסד

, )המזכה �להל; (ְלִפי העני; , לפקודה 45לפקודה או לנקודות זיכוי Lְַעד נטול יכולת ְלִפי סעי= 
וא' ֵאי; , בשנת המס�  255,000עלתה על לא , א' ההכנסה החייבת של המזכה ושל ב; זוגו

ְלַרL)ת  �" הכנסה חייבת", ְלִעְנַי; ֶזה; שנת המסב�  159,000א' לא עלתה על  �למזכה ב; זוג 
  ".הכנסה פטורה ממס ַעל Rִי די;

 נַֹג@, לפיכ$ .אי; הכנסה, שלעיל 1כהגדרתו בתקנה " המזכה", לילד � ומ; הכלל אל הפרט 
לפקודה או לנקודות זיכוי Lְַעד נטול  44במוסד ְלִפי סעי=  וד הוצאות החזקתלזיכוי Lְעַ  תכאיז

  .ְלִפי העני;, לפקודה 45יכולת ְלִפי סעי= 
  

  :לפקודה 44זיכוי 6ְַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי@ חישוב ה

זוגו בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או ב; " �לפקודה  44ְלִפי סעי= 
, ב; זוג או הורה משותקי' ַלֲחל�ִטי;, שיל' בשנת המס Lְַעד החזקת' במוסד מיוחד של ילד

וכ; Lְֶ#ל החזקת ילד מפגר , עיוורי' או בלתי שפויי' בדעת', מרותקי' למיטה בתמידות
מאותו חלק מהסכומי' ששיל' העולה על  35%יותר לו זיכוי ממס של , במוסד מיוחד

  .."..חייבתמהכנסתו ה 12.5%

  )�  352,600×  12.5%( =   �    44,075  :מהכנסתה החייבת של נַֹג@ 12.5%

  .מהכנסתה החייבת 12.5%סכו' ֶזה עולה על . 2011בשנת �  86,575נַֹג@ שילמה למוסד 

  סכו' ששילמה למוסד המיוחד  86,575<  2011בשנת  נַֹגAמהכנסתה החייבת של  12.5% 44,075

מהכנסתה  12.5%העולה על , במוסד מיוחדLְָנ@ למה נַֹג@ Lְַעד החזקת חלק מהסכומי' ששי
  ) 86,575 � 44,075( =   �   42,500  :החייבת 

  :במוסד מיוחדLְָנ@ Lְַעד הוצאותיה להחזקת  2011ר לנַֹג@ בשנת הזיכוי שי�ַ( 

  875,14 ?   = )%35  ×500,42  �(  
  

  :השכלה כלליתלהרחבה 

  :לפקודה 45ַעד נטול יכולת ְלִפי סעי@ נקודות זיכוי 6ְ 

עיוור או מפגר או , יחיד תושב ישראל שהיה לו בשנת המס ילד משותק" � לפקודה ) א(45' לפי ס
יובאו בחשבו; בחישוב המס שלו או של ב; זוגו שתי נקודות זיכוי בשל , שהיה לב; זוגו ילד כאמור

  ".כל ילד כאמור

  ) ער$ נקודת זיכוי  2,508×  2( =   ? 5,016  :ולתנקודות זיכוי Lְַעד נטול יכשווי 

רק א' לא קיבל זיכוי ) א(יחיד יהיה זכאי לנקודות הזיכוי על פי סעי= קט; " � לפקודה  )ג(45' לפי ס
  ."44ממס עבור אותו ילד על פי סעי= 

במוסד ְלִפי  בנהזיכוי Lְַעד הוצאות החזקת  �יכולה לבחור בזיכוי הגבוה מבי; הזיכויי'  נַֹגA, כלומר
  :לפקודה 45יכולת ְלִפי סעי= הנטול בנה לפקודה או נקודות זיכוי Lְַעד  44סעי= 

  max) 45 'י סלפ  5,016;  44 'סלפי  14,875= (  לפקודה 44הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי=  בעד?  14,875
 

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

ההלוואה לא צמודה למדד והיא . ממעבידו�  7,500הלוואה בס$ של  ניבקיבל  �1/9/2011ב  .8שאלה מספר 
, 12/2011בחודש . חלק מההלוואהֶהְחִזיר  ניב 10/2011בחודש . בשנה 1.2%נושאת ריבית של 
  . � 7,300ההלוואה על  ִיְתַרתעומדת , 5ְק&ַפת ַהFְִקיָפה

סכו� שווי הריבית שיש מהו , )12/2011חודש (בתקופת הזקיפה  0.25%�א� המדד עלה ב
התעלמו ( ?)12/2011(6ְִגי� ההלוואה בתקופה זו , )בחישוב חודשי מקורב ומעוגל( ניבִלְזק3@ ל

  )מ בחישוביכ'"מעניי; המע

 �  11 .א  

 �   18 .ב

 �  35 .ג

  �  25 .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

 1.2%נושאת ריבית של  .הלוואה לא צמודה למדד .� 7,300 � יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  .בתקופת הזקיפה �0.25%מדד עלה ב .בשנה

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

  )קביעת שיעור ריבית(תקנות מס הכנסה 

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה )ט(3עי= ַעל Rִי ס  הסבר הפתרו�
  .עובד; הריבית הקבועה בתקנות לבי; הריבית ששיל' הבישההכנסה היא ההפרש . מעבודה

שחל עליו רק שיעור ) ט(3הלוואה ְלִעְנַי; הסכו' עולה על לא יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו' הלוואה  7,320 < יתרת ההלוואה 7,300     .     עליית המדד

  :בלבד יית המדדשיעור על �השיעור הנדרש ְלִפי התקנות 

  7,300×  שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה 0.25% = 18.25

  7,300×  1.2%/  12=   7.30  :ריבית שנתית 1.2%המעביד דרש מהעובד 

  מינימו' 18.25 � חוייב 7.30=   10.95  :ההפרש בי; השיעור הנדרש לדרישה בפועל

  .תקופת הזקיפהגי; ב ? 11בס$  יחויב בשווי ריבית ניב ,)ָרב ומעוגלְמקבחישוב חודשי , לפיכ$

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

ַהCְִ#ִני  ָמְסָרה ְלַמֲעִביָד@ 2011בתחילת ינואר . עובדת אצל שני מעבידי', 30רווקה בת , נגה  .9שאלה מספר 
Cֲַעִביד ֵאֶצל הַ ( � 49,200שכר שנתי של  ַעד, ַמסהֵ(א�' ְלִפי  .מפקיד שומה ֵ(א�' ַמס ,�ריִא 

  .מס בשיעור ַהCְַרLִיְלַנF)ת ֶזה ֵי# ִלְסכ�' ֵמֵעֶבר . 37%יש ְלַנF)ת מס בשיעור  )ַהCְִ#ִני

המס . � 47,300היה  ,11/2011 תלוש) F)ֵלל(עד  ,ַהCְִ#ִניַהCֲַעִביד אצל , של נגהEְָכָר@ ַהCְִצַטLֵר 
  .� Lְ� 17,501א)ָת@ ְ(ק�ָפה  ,ִמְ/ָכָר@ Cְִ#ִניהַ ֶ#FָGִה ַהCֲַעִביד ַהCְִצַטLֵר 

כמה מס , )"ברוטו למס"(?  4,300עמד על  ,ֵאֶצל ַהַ.ֲעִביד ַהִ.Cְִני, של נגה 12/2011א� שכר 
  ?5ֵא&� הַמס ְלא3ר ,לנכות בחודש זהזה הכנסה על מעביד 

 �  1,783 .א  

 �  1,935 .ב

 �  1,208 .ג

  �  1,591 .ד

  פתרו�  

  47,300+  4,300=   �  51,600  :12/2011עד  1/2011 �שכר מצטבר של נגה מ  �הסבר הפתרו

  :לפי אישור תיאו' המס 12/2011מס מצטבר שיש לנכות עד 

  49,200×  37%) +  51,600 � 49,200( ×  שיעור המס המרבי 45%=  19,284 
  

    :לפי אישור תיאו' המס 12/2011מס שעל המעביד לנכות בשכר 

  201112/מס מצטבר שיש לנכות עד  284,19 � 201111/מס שנוכה עד  015,17=  ? 783,1

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

 ִמְתַקֶ+ֶמת L) ַיְצָרִניבמפעל , ִח+�ִנית ְלַהְפָעַלת קווי הייצורFְ Fְָרה �הֶ#ֲעב)ָדת) עובד ִמְנָהָלה הוא  ניב  .10שאלה מספר 
 47,820 ִמ()ָכ@, � 158,400 � 2011הכנסתו בשנת המס . ָדה�Rְקלַ  10' עבודה במשמרות ְלִעְנַי; ס

  .Lְִגי; עבודה במשמרות שניה ושלישית� 

  ? 2011בשנת  ניבהזיכוי במס 6ְִגי� ִמCְָמר3ת שיקבל  ְסכ&�מהו 

 �   1,593 .א  

 �   5,580 .ב

 �    10,620 .ג

  �    7,173 .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .Lְִגי; עבודה במשמרות שניה ושלישית�  47,820ִמ()ָכ@ , � 158,400 �ממשכורת  הכנסה

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

  :זיכוי ִמCְָמר3ת  הסבר הפתרו�

  �    158,400  : �2011ממשכורת ב ניב הכנסה כוללת של

   �   121,200  :לפקודה 10' סכו' התקרה ְלִפי ס

  �    37,200  :חלק ההכנסה העולה על סכו' התקרה

  �    47,820  :שכר ִמְ#ָמר)ת שניה ושלישית

  47,820 � 37,200= �    10,620  :שכר ִמְ#ָמר)ת המזכה בהטבת מס

  10,620×  15%= �   1,593  :הטבת המס

  בשנה�    10,620  :ָמר)ת בתעשייההזיכוי ַהCְַרLִי Lְִגי; שכר ִמְ# 

  min)  1,593;  תקרה 10,620= (  ?   1,593  :בדיקה מול התקרה

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

והיא , �1/3/2011בַמֲעִביָד@ ֶהָחָד# אצל ִהְתִחיָלה ַלֲעב)ד , )�9ו 7בני (ילדי'  2+ נשואה , נַֹג@  .11שאלה מספר 
  ".ִקיתֶחלְ משכורת "מקבלת אצלו 

 Lְִגי;, @ֲעב�רָ  ַמְפִרי#המעביד , Lְנ)ָס=. � 14,600 � מעבידה החדש של נַֹג@ אצל 3/2011משכורת 
    .)חלק מעביד(ר; השתלמות לק �7.5%לביטוח אובד; כושר עבודה ו 2.5% �משכורתה 

  ).חלק עובדת( 2.5% � ֶחְלָק@לקר; ההשתלמות את ַמְפִריָ#ה , ג' היא, נגה

כמה מס , מפקיד שומה תיאו� מס אישורולא מסרה למעביד  101לא מילאה טופס ַגA א� נֹ
  ?3/2011ממנה בתלוש ְלַנ'3ת הכנסה יש 

 �  6,234 .א  

 �   6,570 .ב

 �   7,391 .ג

  �   7,227 .ד

  פתרו�  

�  )ניכוי ממשכורת ומEְַכר ֲעב)ָדה ותשלו' מס מעסיקי'(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי'   סעיפי� רלוונטיי

  הנחיות מס הכנסה, 101פס טו

ניכוי ממשכורת ומEְַכר ֲעב)ָדה ותשלו' מס (לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' ) א(5לפי תקנה   הסבר הפתרו�
או משכורת Lְַעד משרה נוספת שעליה , לעובד משכורת חלקיתמעביד המשל' " �) מעסיקי'

או שלא מילא את  101 או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס, 101הצהיר העובד בטופס 
  ".ינכה ממנה בעת התשלו' מס בשיעור ַהCְַרLִי, הסעי= העוסק בפרטי' על הכנסות אחרות

אישור תיאו' מס לא המציאה למעבידה החדש ו 101לא מילאה טופס  נַֹג@, לפי נתוני השאלה
 של נגה הלצר@ למשכורתמעביד העל  ,לפי הנחיות מס הכנסה, במצב כזה. מפקיד השומה

ולנכות , לביטוח אובד� כושר עבודה ולקר� ההשתלמות )הפרשות מעביד(ותיו את סכו� הפרש
  .לפי התקנות ַהְ.ַר6ִיבשיעור מס 

  �  14,600  של נַֹג@ 3/2011משכורת 

  14,600×  2.5%= �   365  לביטוח אובד; כושר עבודה ת המעבידסכו' הפרש

  14,600×  %7.5=  �  1,095  לקר; ההשתלמות ת המעבידסכו' הפרש

  �  16,060  ברוטו למס

  16,060×  %45=  ?  7,227  שיש ְלַנF)ת, המס ַהCְַרLִי ְלִפי התקנות

  .תשובה ד  
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 2011שנת המס 

 

  

  .12שאלה מספר 

  

את  ָעְזָבה �1/7/2011 ב. Lְִדימ)ָנה ()ֶ#ֶבת ְקב�ָעהנגה היתה , 30/6/2011עד , שנה 20במש$ 
  .� 266,000 � 2011ס$ כל הכנסתה מיגיעה אישית בשנת . אביב�בתלָלג�ר ה Tִימ)ָנה ְוָעְברָ 

  ?2011לו זכאית נגה בשנת  תושב הישובמהו ס1 זיכוי 

 �  30,336 .א  

 �  26,600 .ב

 �  15,168 .ג

  �  22,764 .ד

  פתרו�    

�  11' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה  20% הנחה של ַמְקָנה דימונהתושבות קבע בישוב   הסבר הפתרו�
  .לשנה�  151,680של 

מי שבמהל$ שנת המס היה , )3(עד ) 1(על א= הוראות פסקאות " � לפקודה) 4(11ַעל Rִי סעי= 
זכאי לזיכוי , לתושב ביישוב המפורט באות; פסקאות או חדל להיות תושב ביישוב כאמור

ובלבד שהיה תושב , לתקופת תושבותו ביישובממס כאמור באות; פסקאות באופ; יחסי 
  ".חודשי' רצופי' לפחות 12היישוב 

  .� 266,000 � 2011ס$ כל הכנסתה של נגה מיגיעה אישית בשנת 

  ):לפקודה 11' ס( "()ָ#ב ִי,�ב"זיכוי 

  .חודשי' רצופי' �12למעלה מ, כלומר, שנה 20נגה היתה תושבת היישוב במש$ 

היא זכאית לזיכוי ממס באופ; , לפיכ$. ת בדימונה במהל$ שנת המסנגה חדלה להיות תושב
  ):חודשי שנת המס 12חודשי' מתו$  6(יחסי לתקופת תושבותה בישוב בשנת המס 

   Min)  הכנסה 266,000;  תקרה 151,680( × )  6/  12( ×  שיעור ההנחה %20=  ? 15,168

  .תשובה ג  
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 2011שנת המס 

 

 

ס$ . 28/2/2011ְוַעד  �1/9/2009לתקופה שמ 100%לנגה נכות של ִנְקLְָעה , ָקָ#המחלה  ֶקבעֵ   .13שאלה מספר 
  ).כולה מיגיעה אישית(�  634,370 �  2011הכנסתה בשנת 

למע; הסר  [?  2011בשנת המס ְלַנIֵל לפקודה שנגה יכולה ) 5(9' ְלִפי סַהְ.ַר6ִי מהו הפטור 
  ] י ימי�לפמחושב ) 5(9הפטור בסעי= , ספק

 �    93,689 .א  

 �   102,542 .ב

 �   11,231 .ג

  �   69,480 .ד

  פתרו�  

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

הכנסה מיגיעת' האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה) א)(5(9ְלִפי סעי=   הסבר הפתרו�
י' שוני' והאחוז לפחות מחמת שלקה באיבר 90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי' השוני' שבלעדיו היה נקבע אחוז 
  :כמפורט להל;, לפחות 100%נכות של 

 579,600הכנסה עד לסכו' של  �ימי' או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 ;שקלי' חדשי'

הכנסה עד לסכו' של  � ימי'  364ימי' לבי;  185נקבעה נכות כאמור לתקופה שבי;  )2(
 ";שקלי' חדשי' 69,480

  

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

ר הימי' בשנת המס שלגביה' נקבעה הנכות לבי; הכנסתו בשנת המס הוא כיחס שבי; מספ
) 1)(א(ויקראו את הסכומי' הנקובי' בפסקאות משנה , )יחס תקופת הנכות �בפסקה זו ( 365
  ".כסכומי' שיחס' לסכומי' הנקובי' כאמור הוא כיחס תקופת הנכות) ב(� ו

  

  .ימי' או יותר 365של נכות לתקופה  נקבעה נגהל

  .� 579,600 �) 1)(א)(5(9הסכו' הנקוב בסעי= 

  ) �2/2011ימי' ב 28+  �1/2011 בימי'  31(    59 �שלגביה' נקבעה הנכות  2011מספר הימי' בשנת 

  .59/  365:   יחס תקופת הנכות

  ):לנצל בשנת מס זו היכול נגהש ַהCְַרLִיהיא הפטור ( 2011בשנת המס  נגה הכנסה פטורה של

  min) ]  מיגיעה אישית' כה 370,634×  59/  365( ; )  קרההת 600,579×  59/  365= [ (  ? 689,93

  .אתשובה   
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 היה �3/2011ו 2/2011, 1/2011בכל אחד מהחודשי' Eְָכָר@ ). �9ו 8בני (ילדי'  2+ נגה נשואה   .14שאלה מספר 
�ָהֵחל ב, כלומר. לשכרה�  3,920נַֹג@ מקבלת תוספת קבועה של  �4/2011ָהֵחל ב. � 7,910
  .בחודש�  11,830שכרה הרגיל עומד על  4/2011

כמה מס הכנסה יש לגבות , )1/1/2011(מתחילת השנה  על בסיס מצטברא� המס מחושב 
  ? 4/2011�משכרה של נַֹגA ב

 �   158 .א  

 �   746 .ב

 �   279 .ג

 �   543 .ד

  
  פתרו�  

�  .121 ,66 ,א39 ,א36, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו' מס מעסיקי'(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' 

  :2011בשנת  נַֹג@ זיכויי' לה' זכאית  הסבר הפתרו�

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ  0.50  שהיא

  ז"נ  2.00  )ילדי' 2( ילדי'

   � 75992.=  209× ז "נ   75.4  כ נקודות זיכוי"סה

  

  7,910 × 3 + 11,830=   35,560  :החודשי' כולל התוספת �4טבר בשכר מצ

  35,560/  4=   8,890  :החודשי' �4השכר החודשי הממוצע ב

  :המוטל על השכר החודשי הממוצע" ברוטו"מס 

1,062.50  � =23%  × )8,660  � 8,890 + ( 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  :חודשי הממוצעמס בניכוי זיכויי' אישיי' שיש לשל' על השכר ה

69.75  � ) =0  ;992.75 � 1,062.50  (max  

  

  : 3/2011עד  1/2011י' חודשכל אחד מהשהוטל על השכר ששול' ב" ברוטו"מס 

904.60  � =14%  × )5,070 � 7,910 + ( 10%  ×5,070  

  : 3/2011עד  1/2011בכל אחד מהחודשי' מס בניכוי זיכויי' אישיי' ששול' 

0  � ) =0  ;992.75  � 904.60  (max  

  69.75×  4 � 0=  ? 279  :מס מצטבר לתשלו' פחות מס מצטבר ששול'  

  ? 279  :  �2011/4ב נַֹג@ המס שיגבה משכרה של

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

ימי קונג וכל �להונגַהGְִסיָעה . יממות 4למש$ , י מעבידה"ע, קונג�הונגנשלחה נַֹג@ ל 2011בשנת   .15שאלה מספר 
  . השהייה בה היו ֶהְכֵרִחִ+י' לייצור הכנסתו של המעביד

עסקי' ' מחיר כרטיס במח(  $  6,822 �כרטיס טיסה במחלקה ראשונה   : הוצאות הנסיעה
  ).$ 4,136 �באותה טיסה 

  ).לכל לינה$  300($   1,200 �לינות במלו;  4  

  .דה וֶזה ֶהְחִזיר לה את כל ההוצאותנגה הגישה את החשבו; ואת ַהCְִסָמִכי' הִנְדָרִ#י' למעבי

למע� הסר [ ? ל"Cֶ6ְל הנסיעה לחו, מהו הסכו� שיש ִלְזק3@ לשכרה של נַֹגA לצור1 חישוב מס
 ] הכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי ַעל ִ,י התקנות, ספק

  $  1,652 .א  
 $  2,902 .ב

 $  0 .ג

 $  2,686 .ד

 פתרו�  

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

   :ה ראשונהחלקבמ כרטיס טיסה  הסבר הפתרו�

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

$ 4,136 �לניכוי Lְַעד כרטיס הטיסה במחלקה ראשונה הסכו' שיותר , לפיכ$. ה טיסהבאות
  ).כמחירו של כרטיס במחלקת עסקי' באותה טיסה(

  )עלות  6,822$ � $ 4,136=  (    2,686$: הוצאות לרכישת כרטיס טיסה שאינ� מותרות בניכוי
  

  : הוצאות לינה

להגדיל את סכו� הוצאות הלינה וההוצאות  קונג נמצאת ברשימת המדינות בה� נית��הונג  
  .25%�האחרות ב

הסכו' שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה ) ב)(2(2ְלִפי תקנה   
  �הוצאות לינה  בנסיעה אשר כללה לא יותר מתשעי' לינות 

  .כל הוצאות הלינה המוכרות �ֲעב�ר שבע הלינות הראשונות 

  �) לינה השמינית ואיל$מה(ֲעב�ר שאר הלינות 

  ;כל הוצאות הלינה המוכרות �דולר  �108ְלַגLֵי לינה שעלותה נמוכה מ  )1(  

א$ לא , מהוצאות הלינה המוכרות 75% � דולר  �108 ְלַגLֵי לינה שעלותה גבוהה מ  )2(  
  ;דולר ללינה �107 פחות מ

דולר  246או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא' לתקנה  �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו$ ביניה', ללינה

  . 4= כ לינות "סה$,  300נגה הוציאה ֲעב�ר כל לינה   

  ):כל הוצאות הלינה המוכרות(הלינות  5הסכו' שיותר לניכוי Lְַעד 

  min)  התקרה$  246×  %125,  ההוצאה בפועל$  300( ×  לינות 4= $  1,200  

  .בניכוי במלוא� מותרות$  1,200הוצאות הלינה בס1 , לפיכ1

 $ 2,686:  הסכו� שיש ִלְזק3@ למשכורתה של נגה לצור1 חישוב מס

  .תשובה ד  



16 

 

 2011שנת המס 

 

 

  :הבאי' 'רכיביההורכב מ, )עובדת ז�ג)�Lַת( 26עובד נשוי ב; , ניבשל  1/2011שכר   .16שאלה מספר 

 �     9,620  שכר יסוד.  1

 �  82  ;"שווי רט.  2

? אחרי ניכוי מס הכנסה, 6ְִגי� חודש זה") נטו לתשלו�(" ניבל שישול�" ונט"המהו שכר 
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(

 �    8,860 .א  

 �   8,841 .ב

 �   8,453 .ג

  �    8,923 .ד

  פתרו�  

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

  )ַכר ֲעב)ָדה ותשלו' מס מעסיקי'ניכוי ממשכורת ומEְ (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  25.0  נסיעות. ז.נ

  � 470.25=  � 209×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  יסוד שכר 9,620+  ;"י רטשוו 82 =�  9,702  :ניב של" למס Lְר�ט)"שכר 

  :חישוב המס

1,249.26  � =23%  × )8,660  � 9,702 ( + 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  

    :)סכו' מעוגל( המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב 1,249.26 � נקודות הזיכוי  470.25= �  779

  :)סכו' מעוגל( לתשלו' לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  ;"רט שכר ללא זקיפת שווי  620,9 �המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 779=  ? 841,8

  .בתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

  .17שאלה מספר 

  

 המשל' ל, הרגיל השכרנ)ָס= ַעל . � 19,500 � 26 תבעובדת נשואה , נגה של הרגיל השכר
  .בכל חודש נטו�  1,553בס$ של מיוחד  Dְמ�להמעביד 

וח התעלמו מדמי ביט( ?")שכר ברוטו למס(" 1/2011� לצור1 חישוב מס ב נגה של המהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 �   21,740 .א  

  �   21,719 .ב
 �   21,053 .ג

  �   21,818 .ד

  פתרו�    

�  . 121 ,66, א36 ,36, 34 'ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו' מס מעסיקי'(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' 

  � 500,19   נגה רגיל שלה השכר  הסבר הפתרו�

  :קודות זיכוינ

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.50  אישה. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 574.75= �  209×   2.75  כ נקודות זיכוי"סה

 2,253.90בחודש הוא �  14,070משכורת מצטברת של  Lְִגי;המס המצטבר , לפי טבלאות המס
  .הגמול המיוחדנית; להתעל' מנקודות הזיכוי בגילו' , כלומר. �

  .30%במדרגת מס שולי  ת נגהנמצא 19,500בשכר 

   19,500+  1,553) /  1 �  30%= (  21,718.5<  30%מדרגת המס " גבול" 21,240

  .בגילו' אנו חורגי' ממדרגת המס הנוכחית �מסקנה 

  ) 240,21 �  19,500 ( = � 740,1בס$ " ברוטו"נותר , %30במדרגת מס 

  .� 522  �  30%שיעור ומס ב, � 1,218 � " נטו" �70% מתפצלי' ל�  1,740

   1,553 �  1,218= �  335:  יתרה שנותרה לגילו'

  .33% �מדרגת המס לגילו' היתרה 

  335) /  1 �  %33= (    � 500  :   גילו' היתרה

  1,740+ 500=   �  2,240  :כשהוא מגול'�  1,553הסכו'   

   19,500+  240,2=  740,21>  %33מדרגת המס " גבול" 230,40

     ? 740,21  :    �2011/1  ור$ חישוב מס בלצ נגה של ושכר

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

  .18שאלה מספר 

  

משכורתו . �31/3/2011 ב Xַר�ֶ#Rעד , במשרה מלאה, שני' 3מעבידו היחיד  עבד אצל ניב
  :ְלַהָ*; כמפורט, )לפני הפרישה" המשכורת האחרונה" ְלַרL)ת( ְקב�ָעההחודשית 

  �     9,660  בשכר משול.  1
  �  1,450  תוספת ניהול.  2
  �   Dְ  1,200ל)Lִָל+)תשעות נוספות .  3

  .� 37,965 �קיבל ממעבידו  ניבשהפרישה מענק ס$ 

  ? לפקודה) א7(9' לפי ס, פרישה זהמס של מענק ב החייבמהו החלק 

 �   3,015 .א  

 �   1,035 .ב

  �   8,985 .ג
 �   4,635 .ד

  
  פתרו�    

�  ).א7(9סעי=  �ס הכנסה פקודת מ  סעיפי� רלוונטיי

  :לפקודה) א)(א7(9' לפי ס  הסבר הפתרו�

עד סכו' השווה למשכורת של חודש לכל שנת  � מענק הו; שנתקבל עקב פרישה   )1(  "
רשאי , עלה סכו' המענק על השיעור האמור; לפי המשכורת האחרונה, עבודה

גובה ב, בהתחשב בתקופת השירות, כולו או מקצתו, המנהל לפטור את העוד=
  ;בתנאי העבודה ובנסיבות הפרישה, השכר

לכל שנת �  11,650בשו' מקרה לא יעלה הסכו' הפטור לפי פסקת משנה זו על   )2(  
  "  ;עבודה בחלק משנהLְֶ#ל עבודה וחלק יחסי מסכו' זה 

הכנסת  � פירושה, לעניי; חישוב הפטור על מענק פרישה" משכורת" � לפי הנחיות מס הכנסה 
 .תשלומי' שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו ולמעט שוויו של שימוש ברכב צמוד עבודה למעט

עשר החודשי' שקדמו �Yמשכורת חודשY אצל עובד יומי היא השכר הממוצע של שני'
כמשמעותו בתקנות פיצויי ( להיות גבוה מYשכר עבודהY סכו' המשכורת יכול. לפיטורי'
  .שחייבי' לשל' עבורו פיצויי') פיטורי;

  9,660+  1,450+  1,200= �  12,310  : לפי משכורת אחרונה, של חודשורת משכ

  :ניב שלRָט�ר ַמֲעָנק 

   min  [min)  תקרה 650,11;  12,310( ×  עבודה נותש 3;  המענק בפועל 37,965= [ �  950,34

  הפרישהמענק ההו; עקב  37,965 � פטור 950,34=  ? 3,015  : החלק החייב במס של המענק

  .אובה תש  
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 2011שנת המס 

 

 

  :שני' ברציפות 6עבדה אצל מעבידה היחיד  נגה  .19שאלה מספר 

  ע�ר ִמְ#ָרהיִ#    ֲעב)ָדה ְ(ק�ַפת
  100%  שני' 3  ראשונה
  75%  שני' 1  שניה

  25%  שני' 2  שלישית

 �30/6/2011ע' פרישתה ב. � 4,200 �) משרה �25%ל( נגהמשכורתה החודשית האחרונה של 
  .� 79,590בס$ של קיבלה מענק פרישה 

 נגה, למע; הסר ספק [?  שיחושב על ידי המעביד, מענק הפרישההחלק החייב במס של  מהו
  ] פנתה לפקיד השומה לצור$ הגדלת פטור בסמכות המנהל לא

 �   9,690 .א  

  �   24,590 .ב
 �   8,190 .ג

  �   54,390 .ד

  פתרו�  

�  .)א7(9' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

המשכורת המשוקללת או סכו' תקרת : המשכורת הקובעת לצור$ הפטור היא הנמו$ מבי;  הסבר הפתרו�
  .הפטור על פי הפקודה

המשכורת  ְלַגLֵיגבלת המשכורת האחרונה בסכו' תקרת הפטור נעשית רק יצויי; שה
' א, כלומר .משכורות שונות שאפשר והיו במהל$ תקופת העבודה ְלַגLֵיהמשוקללת ולא 

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

  .�  4,200  :  משרה �25% המשכורת האחרונה ל

  200,4/  %25=  �   800,16  :  המשכורת האחרונה למשרה מלאה

  :      המשכורת המשוקללת

11,900 �  =6  ) /2  ×25%  ×16,800  +75%  ×16,800  +3  ×100%  ×16,800 (  

  : המשכורת הקובעת לצור$ הפטור

  min)  סכו' תקרת הפטור 650,11; משכורת משוקללת 900,11= (  � 650,11  

  � 590,79:     נגהס$ מענק הפרישה שקיבלה 

  :נגהשל Rָט�ר ַמֲעָנק 

  min} משכורת קובעת לפטור 650,11×  שני'  6;  590,79{ =  � 900,69

  מענק פרישה 590,79 � פטור 900,69=  ? 690,9  : החלק החייב במס של המענק

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

  :ָרט ְלַהָ*;)ְמפ, המחשבי' ֶטְכַנאי, ניבשל  1/2011שכר   .20שאלה מספר 

  �     13,421  שכר משולב.  1
  �   2,079  ָ+דנַ  לטכנאי()ֶסֶפת ְקב�ָעה .  2
  �   1,536  שכר שעות נוספות.  2

  .לקר; השתלמות") חלק מעביד("�  1,162.50 ניבהמעביד ֲעב�ר  ַמְפִרי#בגי; חודש זה 

לשל� לקר� ההשתלמות בגי� חודש  ניבשעל , על פי תקנות מס הכנסה, מהו הסכו� ַהִ.ְזָעִרי
  ?") חלק עובד("זה 

 �   581.25 .א  

 �  387.50 .ב

 �  392.80 .ג

  �   335.53 .ד

  פתרו�  

  �) כללי' לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה ל )2ב(19לפי תקנה   הסבר הפתרו�

לקר; השתלמות יחול רק א' העמית ישל' א= הוא ) א(אישור כאמור בתקנת משנה   ) 1(  "
  .מדי חודש בחודשו לקר; שליש לפחות מהסכו' ששיל' המעביד

  
רופא אשר תשלומיו לקר; ה' לפי הוראות �ו על עמיתלא יחול) 1(הוראות פסקה )   2(

ושאושר בידי , )2008בדצמבר  31(ט "בטבת התשס' הסכ' קיבוצי שנחת' עד יו' ד
ביולי  1(ח "ח בסיוו; התשס"רופא שביו' כ –" רופא�עמית", לעניי; זה; שר האוצר

  :התקיימו בו שני אלה) 2008
  

  ;היה עמית בקר; השתלמות)   א(
  
שיופקדו בעבורו תשלומי' , זכאי על פי הסכ' העבודה של רופאי' שחל עליוהיה )   ב(

  "  ).1(לקר; שאינ' לפי הוראות פסקה 
  

, ? �387.50לשל' לקר; ההשתלמות סכו' שלא יפחת מ ניבעל , לפי התקנה שלעיל, כלומר
)         1,162.50/  3= �  387.50(                ).� 1,162.50(סכו' המהווה שליש מהסכו' ששיל' המעביד 

  .בתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

  :הורכב מרכיבי השכר הבאי' ניבשל  1/2011שכר   .21שאלה מספר 

 �     28,820  ָ*ב�Eָָכר ְמ#.  1

 �  3,314  )מיוחד ַמֲאָמLְMֶ#ל תשלו' (חודשית  Rְֶרְמָיה.  2

 �   4,310  שווי שימוש ברכב צמוד.  3

תגמולי  ַמְרFִיבַעל ֶחְ#L); (בחודש �  2,530עבורו לקופת גמל לקיצבה ְפִרי# ַמ  ניבו של מעביד
, מפקיד ג' הוא את חלקו ניב, למע; הסר ספק[בחודש �  460בד; כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי;

גמל לקצבה  6ְִגי� הפרשות המעביד לקופת 1/2011בתלוש  ניבמהו השווי שיש ִלְזק3@ ל
  ?)סכו� מעוגל(ולביטוח אובד� כושר עבודה 

 �   580 .א  

 �   498 .ב

 �   460 .ג

  �   829 .ד

  פתרו�  

�  הנחיות מס הכנסה, נסהלפקודת מס הכ) 14(32סעי=   סעיפי� רלוונטיי

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

  :2011בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניי�   הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה Lְִגי; ההפרשה ל .1

  28,820 + 3,314= �  32,134:  וי שימוש ברכבלמעט שו ניב של הכנסת עבודה

  min )רכבב הכנסת עבודה למעט שווי שימוש 32,134 ; 33,228 ( × 7.5% = � 2,410.05 >�  2,530

 max)  0;  2,530 �  2,410.05= (  � 119.95: שווי קיצבה

  :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודהחישוב הזקיפה 6ְִגי� הפרש .2

  .תיזק= כשווי) � 460. (ע.כ.כל הפרשת המעביד לביטוח א, צבהמאחר שקיי' שווי קי
  

Lְִגי; הפרשות המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח  1/2011בתלוש  ניבהשווי שיש ִלְזק)= ל
  שווי קיצבה 119.95+  .ע.כ.שווי א 460=  ? 580   �) סכו' מעוגל(אובד; כושר עבודה 

  .אתשובה   
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חודש  ')Lְתהתפטר מעבודתו , עובדת ֶ#ִאְ#()) 17עד  6בני (ילדי'  8+ נשוי , �44ב; ה, ניב  .22שאלה מספר 
שולמה לו משכורת  1/2011בתלוש . אצל מעבידו היחיד ְרצ�פ)תשנות עבודה  25לאחר , 1/2011
  .� 13,000 �החודש 

  :י' הבאי'חושבו הסכומ, 1/2011תשלו' שכר  מ)ֵעדLְ שמולא  �161 בטופס ה

  �  291,250 �  לפקודה) א7(9' ס ְלִפיממס  Rָט�ר Rְִריָ#ה ַמֲעַנק. 1

  �  85,260 �  חייב במס הכנסה Rְִריָ#ה ַמֲעַנק. 2

  ?ניבכמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של , לפי התקנותא� חישוב המס נעשה 

 �   23,066 .א  

 �   43,130 .ב

 �   25,578 .ג

  �    24,679 .ד

  פתרו�  

ניכוי ממשכורת (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' .  121, 36, 34' ס �פקודת מס הכנסה   � רלוונטיי�סעיפי
  ).1)(א(7, )א(4' תק �) ומשכר עבודה ותשלו' מס מעסיקי'

  .לא נלקח בחשבו; בחישוב המס) � 291,250( לפקודה) אRָ '9)7ט�ר ממס ְלִפי סהַ Rְִריָ#ה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  :ס ממענק פרישה שאינו פטורניכוי מ

עביד המשל' מ" � ...)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' ל) 1)(א(7ְלִפי תקנה 
ינכה בעת , לפקודה) א7(9מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ) פטור ממס ְלִפי סעי= , לעובד למעט עובד יומי

ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה , ה משכורת בלתי קבועהמס Fְִאי*� הי, התשלו' מהחלק שאינו פטור
  ..."לעובד

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

מעביד המשל' " � ...) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' ל) א(4ְלִפי תקנה 
; �12המס המוכפל במס בסכו' השווה להפרש , בעת התשלו', ינכה ממנה, לעובד משכורת בלתי קבועה

ההפרש בי; המס שיש לנכות ממשכורת החודש לחודש שבו שולמה המשכורת  � " הפרש המס", ְלִעְנַי; ֶזה
עשר � בתוספת החלק השני', לבי; המס שיש לנכותו ממשכורת החודש לאותו חודש, הבלתי קבועה

  ..."מהמשכורת הבלתי קבועה

  :החישוב

  תושב ישראל 2+  נסיעות 0.25=  2.25    :נקודות זיכוי

  2.25×  209=  � 470.25  �סכו' נקודות הזיכוי   

  85,260/  12= �  7,105  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני' עשר מ

 13,000+  7,105= �  20,105  :    מהמשכורת הבלתי קבועה �12החלק ה+ משכורת החודש 

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

4,064.40 � = 30% ×  )14,070  � 20,105  + (23% × 5,410  +14% × 3,590  +10% × 5,070  

  max)  0;  40.064,4 � 470.25= (  ?  15.594,3  : מס בניכוי זיכויי' אישיי'

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

2,007.80 � = 23%  × )8,660  � 13,000  ( +14%  ×3,590  +10% × 5,070  

  max)  0;  2,007.80 � 470.25= (  ?  1,537.55  : מס בניכוי זיכויי' אישיי'

  3,594.15 �  1,537.55= �  2,056.60  :הפרש המס

אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , )סכו' מעוגל( �12הפרש המס מוכפל ב
  60056,2.×  12=  ? 679,24  "):ורת הבלתי קבועההמשכ("

  .דתשובה   
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 14.33%ַמֲעִביָד@ ַהָ+ִחיד ַמְפִרי# ֲעב�ָר@ ְלֶקֶר; Rְֶנִסָ+ה . � 7,800 �  �01/2011בEְָכָר@ של נגה   .23שאלה מספר 
. ִמְ/ָכָר@ %6 של שיעור; רֶ ֶק ֵלי ָהע)ֵבד Lְא)ָת@ נגה ְמַ#ֶ*ֶמת ְלַמְרFִיב ַ(ְגמ�. בכל חודשִמְ/ָכָר@ 

  ].של נגה לקופות גמלַהְ+ִחיָדה זו הפרשתה , ְלַמַע; ָהֵסר ָסֵפק[

תשלומיה  Cֶ6ְל, 01/2011שתקבל נגה בתלוש ) לפקודה' א45' ְלִפי ס(מהו הזיכוי ממס 
  ?בקר� הפנסיהְלַמְרִ'יב 5ְַגמ&ֵלי ָהע3ֵבד 

  �  143.50 .א  

 �   163.80 .ב

 �   191.10 .ג

  �   200.90 .ד

  פתרו�  

�  .א45' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  7,800×  6%=   �  468  � ) קר; הפנסיה(הפרשת העובד לקופת גמל לקיצבה   הסבר הפתרו�

    �  �01/2011הכנסתו המזכה של נגה ב

 min} עבודה תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת 8,200; הכנסה בפועל 7,800{ = �  7,800

  min} )  7,800×  7% =  546( ;  468{ =   �  468  � מגבלת עמית שכיר 

  468×  %35=    ? 80.163  הזיכוי

  .בתשובה   
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קיצבה או , )פיצויי'(Lְִלי ֶ#ָהָיה ַזFַאי ְלַמֲעָנק , אצל מעבידו חודשי עבודה 4לאחר פוטר  ניב  .24שאלה מספר 
  ".פדיו; חופשה"בתלוש השכר האחרו; שול' לו , Lְַר' .; עבודתותגמולי' בגי

�הודעת מעביד על פרישה "למלא  ח3ָבה על המעביד מ&ֶטֶלת, Nְ6ִַסי36ת שתוארו לעיל ,הא
י את המשפט הנכו� ביותר ִמ6ֵי� המשפטי� /בחר( ?ניבCֶ6ְל ) 161טופס " (מעבודה של עובד

�  )ַה6ִָאי

 .ממנה Rַָר#פוטר מעבודתו ולא  ניבֵמ!ַחר ֶ# , לא .א  

 .זה Lְִמְקֶרה 161אי; צור$ למלא טופס . לא .ב

 .פדיו; חופשהקיבל מהמעביד  ניבֵמ!ַחר ֶ# , כ; .ג

  .Eִָכיר ֶ#Rַָר# ֵמֲעב)ָדהכל עובד Lְֶ#ל ימולא על ידי המעביד  161טופס . כ; .ד

  פתרו�  

� �  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו' מס מעסיקי'(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי'   סעיפי� רלוונטיי
  )ב(11' תק

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו' (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' ל )ב(11לפי תקנה   הסבר הפתרו�
שהוא  102בצירו= לטופס , יגיש לפקיד השומה, מעביד ששיל' מענק פרישה ,)מס מעסיקי'

וא' מענק הפרישה , על המענק ששיל' 161' בטופס פרטי, מגיש לחודש שבו שול' המענק
ג' פרטי' על המענק כאמור ששול' מאת קופת  161יכלול טופס ) ב(7שול' כאמור בתקנה 

  .גמל

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו' מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' ל) 1()ב(7לפי תקנה 
כאשר משול' מענק עקב אותה פרישה  ,מעביד שאינו קופת גמל המשל' מענק פרישה" ,)מעסיקי'

מס כאילו היה משכורת בלתי , בעת תשלומו, ינכה ממלוא המענק שהוא משל', ג' מאת קופת גמל
  ".קבועה

א� , י מעביד בשל כל עובד שכיר שפרש מעבודה"ימולא ע 161טופס , לפי הנחיות מס הכנסה
  .עבודתוקיצבה או תגמולי� 6ְִגי� , )פיצויי�(לעובד זכויות למענק 

פרש מעבודתו בלי שהיה זכאי  ניב. פדיו; חופשה לא נחשב כחלק ממענק הפרישה של עובד
במקרה  161אי� צור1 למלא טופס , לפיכ$. קיצבה או תגמולי' בגי; עבודתו, )פיצויי'(למענק 

  .זה

  .בתשובה   
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ע)ְבָדיו את ְלַבXֵַח  ניבמעבידו של  ָ+ב�ְמח, על הצדדי' לֶ#חָ המיוחד  �Lִצייסכ' ַהִ[ ההפי ל ע  .25שאלה מספר 
 17.5%עומד על  'שיעור ַהַהְפָר#)ת בגינשכ, אחתֲעב)ָדה  ְ#ַנת Lְת)'ָהֵחל , בקר; פנסיה מקיפה

  ").ֵמִטיבהסדר פנסיה ("' משכר

  . Fְָלֶ#ה�פנסיוני בביטוח  Xָח�Lְִלי ֶ#ָהָיה ְמב, �1/9/2011 התקבל לעבודה ב, �25ב; ה, ניב

�יישומו של הסדר הפנסיה  ֶהָחַלתעד , לפנסיה חובה) נוסח משולב(הרחבה ה לפי צו, הא
י את המשפט הנכו� /בחר( ?בהסדר פנסיוני כלשהו ניבאת ְלַבOֵַח חייב המעביד , ַהֵ.ִטיב

�  )ביותר ִמ6ֵי� המשפטי� ַה6ִָאי

 .ֵמִטיבהסדר פנסיה ְמח�ָ+ב לבטחו ב מעבידועל מי ש תהוראות צו זה לא חלו. לא .א  

 .בביטוח פנסיוני כלשהו אינו מבוטחמי שעל  תהוראות צו זה לא חלו. לא .ב

6ְֶהְתֵא�  ניבעל המעביד לבטח את , ַהCִֵטיביישומו של הסדר הפנסיה ֶהָחַלת עד  .כ� .ג
 .בצו האמור 6למועדי' ולשכר המפורטי' בסעי= ו ,לשיעורי� ַהִ.ְזָעִר4ִי� שבצו

 6ְֶהְתֵא� ניבעל המעביד לבטח את , ַהCִֵטיביישומו של הסדר הפנסיה ֶהָחַלת עד  .כ� .ד
בצו  6מועדי' ולשכר המפורטי' בסעי= ול, )17.5%(לשיעורי� שבהסכ� הקיבוצי 

  .האמור
  פתרו�    

�  לפנסיה חובה) נוסח משולב(צו ההרחבה   סעיפי� רלוונטיי

   �לפנסיה חובה ) נוסח משולב(לצו ההרחבה ) א(4' לפי ס  הסבר הפתרו�

שהוראות צו זה  בכפו= לכ$, צו זה יחול על כל עובד המועסק או שיועסק בכל מקו' עבודה  "
, המפורטי' בסעיפי' הקטני' להל; לא יחולו על מי שמתקיי' לגביו ולו אחד מהתנאי'

  ):י'Yאו Yעובד/YעובדY ו: ה; בצו זללה(בה' , שקבועי' ככל, ובכפו= לסייגי' הקבועי'

עפYי הסכ' קיבוצי  ,לבטחו ְמח�ָ+במי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח או שמעבידו   ) 1
קיי' או , או צו הרחבה/נוהג ו או/או מנהג ו/או הסכ' אישי ו/או הסדר קיבוצי ו/ו

כ$ ששיעור ההפרשות בגינו לקופת , )פנסיוניY Yהסכ' לביטוח: להל;(או די; /ו, עתידי
 ר כי עלהמוב. משכר העובד 17.5%עומד לכל הפחות על , נסיההפ לרבות לקר;, גמל

שתחילת , זה כמשמעו בסעי@, טיבעבידו מחויב לבטחו בהסדר פנסיה מעובד שמ
יותר ממועדי תחילת ההפרשה  ההפרשה על פי ההסדר האמור חלה במועד מאוחר

בצו זה בתקופה שעד להחלת יישומו של  יחול האמור, להל� 6הקבועי� בסעי@ 
  "   .דר הפנסיה המטיבהס

  .גתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
  
  

  :מרכיבי השכר הבאי' ה�ְרFַבנַֹג@ שכר העבודה של   .26שאלה מספר 

  �     10,310  שכר יסוד.  1
  �   260  תוספת משפחה.  2
  �   1,340  ִמְקצ)ִעיתתוספת .  3
  �   1,536  שכר שעות נוספות.  2

 ?פיצויי פיטורי�4Cֶ&ְבא& 6ְֶחQְ �36Cְַכר ֲעב3ָדָתA ְלִעְנָי� Pָ5ַנ3ת � ס1 הרכיביַמה& 

 �   11,650 .א  

 �   11,910 .ב

 �   10,570 .ג

 �   10,310 .ד

 פתרו�    

� )חישוב הפיצויי' והתפטרות שרואי' אותה כפיטורי'(תקנות פיצויי פיטורי'   סעיפי� רלוונטיי

 ,)חישוב הפיצויי' והתפטרות שרואי' אותה כפיטורי'(ויי פיטורי' תקנות פיצל 1לפי תקנה   הסבר הפתרו�
  :הרכיבי' שיובאו בחשבו; שכר העבודה לעני; תקנות אלה ה'

  ;שכר יסוד)   1(  )א(  " 

  ;תוספת ותק)   2(  

  ;תוספת יוקר המחיה)   3(  

  .תוספת משפחה)   4(  

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

  :ס$ הרכיבי' שיובאו בחשבו; שכר עבודתה לעני; תקנות פיצויי פיטורי', לפיכ$

 שכר יסוד 10,310+  תוספת משפחה 260+  תוספת מקצועית 1,340= �  11,910

  
 .בתשובה 
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הודיע לו , חודשי עבודה במקו' עבודתו Lְ 11ת)'. חודש ִמְ#ַ(ֵ*' על בסיס של ִניבשכרו של   .27שאלה מספר 
  .שיכנסו לתוק= Lְת)' תקופת ההודעה המוקדמת על פי החוק, המעביד על פיטוריו

�על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות, כמה ימי הודעה מוקדמת לפיטורי
  ?ִניבלָלֵתת המעביד 

 .ימי'   11.0 .א  

 .ימי'   18.5 .ב

  .ימי'  27.5 .ג

  .ימי'  חודש .ד

  פתרו�  

�  .3' ס, 1' ס � חוק הודעה מוקדמת לפיטורי' ולהתפטרות  סעיפי� רלוונטיי

  .12' ס �חוק פיצויי פיטורי' 

  :לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי' ולהתפטרות 1' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

   � בחוק זה 

  ;�1963ג"תשכ ,חוק פיצויי פיטורי' �" חוק פיצויי פיטורי'"

  ;לחוק פיצויי פיטורי' 12כהגדרת' בסעי=  � " עובד בשכר", "במשכורתעובד "

  

משתל� על , עובד שעיקר גמול עבודתו �" עובד במשכורת" �לחוק פיצויי פיטורי'  12' סְלִפי 
  .עובד שאינו עובד במשכורת � " בשכר� עובד"; בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר

  

  ".במשכורת�עובד"הוא  ניב, ְלִפיָכְ$ . חודששל  ִמְ#ַ(ֵ*' על בסיס ניבשכרו של 

  

   � לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי' ולהתפטרות 3' ְלִפי ס

  :כמפורט להל;, עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת לפיטורי'  " 

  ;של יו' אחד בשל כל חודש עבודה �במהל$ ששת חודשי עבודתו הראשוני'   )1(

 6של  � י לעבודתו עד תו' שנת עבודתו הראשונה במהל$ התקופה החל בחודש השביע  ) 2(
  ;בתוספת של יומיי' וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה, ימי'

  "  .של חודש ימי' �לאחר שנת עבודתו הראשונה   ) 3(

  

  .חודשי' 11 � ניבותק של 

  

הודעה  ניבלתת להמעביד על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי' ולהתפטרות, לפיכ$
  ). 6+  5×  2.5( =    ימי� 18.5ל  פיטוריו שדמת למוק

  

  .תשובה ב  
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  .28שאלה מספר 

  

Cֶ6ְל ַמֲחָלה , )בהתקיי' התנאי' שבחוק ובתקנות(@ 3ִלְזקעובד ַזַ'אי כמה ימי היעדרות בשנה 
ְפCָה &ֶח�36Cְ ְיֵמי ַהחשלו או על ָרה ֶח�36Cְ 5ְק&ַפת ַהַ.ֲחָלה ַהIְב&על , 17�של ילדו ב� הַמְמֶאֶרת 

 �ז&ג3 ובת , 6ְא3ת3 ְמק3� ֲעב3ָדהאו ְלָפח3ת ֵאֶצל א3ת3 ַמֲעִביד א� הוא עבד שנה , לוַהַ.Rִיִעי
  ?ְלִפי החוק הֵרֵלַוְנִטי, ָ'Sמ&רַזָ'א&ָתA ַח 3ֵמֲעב3ָדָתA ִמ'ולא נעדרה ע3ֶבֶדת 

 .ימי'  90  עד .א  

 .ימי'  8  עד .ב

  .ימי'  110  עד .ג

  .שנה 16מאחר שלילד מלאו , אי; כל זכות .ד

  פתרו�  

�  .א1' ס � )היעדרות בשל מחלת ילד(חוק דמי מחלה   סעיפי� רלוונטיי

  .)היעדרות בשל מחלת ילד(תקנות דמי מחלה 

  :)היעדרות בשל מחלת ילד(דמי מחלה לחוק  א1' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

ועבד שנה לפחות אצל אותו מעביד או באותו , שנה 18מלאו לו עובד שעמו ילד שלא   )א(  " 
בשל המחלה הממארת של , ימי' בשנה של היעדרות 90זכאי לזקו= עד , מקו� עבודה

, על חשבו; תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבו; ימי החופשה המגיעי' לו ,ילדו
או  כאותו כאמורהיה ב� זוגו עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח ז; לפי בחירת העובד

זכאי העובד לזקו@ עד , שהעובד הוא הורה יחיד או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית
  .כאמור, בשל המחלה הממארת של ילדו, ימי� בשנה של היעדרות 110

  

יבואו בחשבו; ימי ההיעדרות שזק= , בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי סעי= זה  )  ב(
  " .1העובד לפי סעי= 

  

  .גתשובה   
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ַהG)ָתר אחרי , שכר העבודה החודשי שלו. ילדיו נמצאי' אצל גרושתו �2גרוש שהוא עובד  ניב  .29שאלה מספר 
  .� 4,390 �) על פי חיקוק( ניכויי החובה

Lְֶ#ל , � 2,674עד לסכו' של , ניבצו עיקול על משכורתו של  �30/1/2011קיבל ב ניבמעבידו של 
 )."עיקול לש' תשלו' מזונות"( לילדיו חוב מזונות

 �  ?ְלִפי חוק הגנת השכר, ניבשל ִמUְָכרPַ& 3ל 4ְCֶעמהו הסכו

 �   1,097.50 .א  

 �   2,350.50 .ב

 �  878.00 .ג

 �   2,674.00 .ד
  

  פתרו�  

�  25' ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

להעברה או , י לא יהיה נית; לעיקולמשכר העבודה החדש", לחוק הגנת השכר) א(8' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
, בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה' לשעבוד סכו' השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג

שהיתה משתלמת בחודש שקד' לתשלו' השכר לאותו עובד ְלִפי הרכב , �1981א"תשמ
 משכר העבודה �80%היה הסכו' האמור יותר מ; משפחתו אילו היה ַזFַאי לגימלה כאמור

משכר העבודה  80%להעברה או לשעבוד כדי , יקט; הסכו' שאינו נית; לעיקול, החדשי
שכר העבודה החדשי הנותר אחרי ניכוי תשלו'  �" שכר העבודה החדשי", ְלִעְנַי; זה; החדשי

 ".אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק

העברה או שעבוד לש� , ל על עיקולאינו ח) א(סעי@ קט� " �לחוק הגנת השכר ) ב(8' ְלִפי ס
 ".תשלו� מזונות

) א(8' הוראות ס, לפיכ$. נועד לתשלו' מזונות) � 2,674(הסכו' שיש לעקל ְלִפי צו העיקול 
  .אינ; חלות עליו

  ) שכר לאחר ניכויי החובה 390,4<  סכו' לעיקול 6742, .    ( ? 6742, � ניבהסכו' שיעוקל משכרו של 

  .דתשובה   
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שבוע העבודה של . כפקיד במרפאת שיניי' �1/5/2011התחיל לעבוד ב, )שעתי(עובד בשכר , ניב .30מספר  שאלה
  ]. לא עובד בחגי ישראל, שהוא יהודי, ניב  ). ['ו� 'ימי' א(ימי'  6הוא ב; , במקו' עבודתו, ניב

  � יבנח הנוכחות של "מתו$ דו, 2011 וקטוברלהל; רשימת אירועי' בא

מסר ( שירות מילואי'ֶנֱעָדר עקב  ניב    ה יו'  6/10/11
 �Rִרי'יֶעֶרב י)' ַהFִ  ו יו'  7/10/11  )7/10/11עד  �2/10/11מ מילואי'אישור 

  לא עבד ניב �Rִרי'יי)' ַהFִ  שבת  8/10/11

היה בחופשה שנתית מאושרת  ניב  א יו'  9/10/11
 �F)תֶעֶרב ס ד יו'  12/10/11  )12/10(' ועד יו' ד) 9/10( 'מיו' א

 לא עבד ניב F)ת�סחג  ה יו'  13/10/11

  עבד ניב �F)תסהמועד �חול ויו'   14/10/11

  ֶעֶרב Eְִמַחת ()ָרה  יו' ד  19/10/11
וללא הסכמת  ַהְצTָָקהללא ֶנֱעָדר  ניב

  המעביד
  לא עבד ניב  )2חג  ��F)ת ס(  Eְִמַחת ()ָרה  יו' ה  20/10/11

  עבד ניב    יו' ו  21/10/11

� 6ְַעד כמה ימי חג על, 10/2011�לא ֶהְחִסיר ימי עבודה ב ניב, ְלַמֵעט הימי� שלעיל, א
  ? 10/2011בתלוש  דמי חגי�המעביד לשל� לו 

 .ימי חג 0 .א 

 .ימי חג 2 .ב

 .ימי חג 1 .ג

  .ימי חג 3 .ד

  פתרו� 

�  הסכ' מסגרת �צו הרחבה  סעיפי� רלוונטיי

  :הסכ' מסגרת � לצו הרחבה  7י סעי= ְלפִ  הסבר הפתרו�

  דמי חגי'.  7  "   

חודשי עבודה במקו' העבודה שלא נעדר מהעבודה סמו$ ליו' החג  3עובד לאחר   . א
יהיה הזכאי לתשלו' מלא , אלא בהסכמת המעביד, )יו' לפני החג ויו' אחרי החג(

חג , ימי פסח 2, ימי סוכות 2, יו' הכיפורי', ימי ראש השנה 2(ימי חג  9בעבור 
  ). שבועות ויו' העצמאות

  . עובד לא יהיה זכאי לימי חג החלי' בשבת  

  . "עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלו' נפרד עבור ימי חג  .ב

הוא זכאי , לפיכ$. העובד במקו' עבודתו יותר משלושה חודשי') שעתי(הוא עובד בשכר  ניב
  .לדמי חגי'

  . פורי' ושני ימי חג סוכותיו' הכי � ימי חג  3חלו  2011 באוקטובר

  .יו' חג זהLְֶ#ל לא זכאי לדמי חגי'  ניב, לפיכ$. יו' הכיפורי' חל בשבת

שהה בחופשה שנתית מאושרת מאחר ש, בר'. חג הסוכותנעדר מעבודתו יו' לפני  ניב, מנ'א
 ,לפיכ$.  עבד יו' אחרי חג סוכות ניב  .נחשבת כהעדרות בהסכמת המעביד והיעדרות, ביו' זה

  .הוא זכאי לדמי חגי' Lְַעד יו' חג זה

. ֶנֱעָדר ללא אישור או ַהְצTָָקה וללא הסכמת המעביד ניב) 2חג  �סוכות (יו' לפני שמחת תורה 
  .לא זכאי לדמי חגי' Lְַעד יו' חג זה ניב, ֵא*�בנסיבות 

  . 2011/10בתלוש ) סוכות(אחד חג  ו�זכאי לדמי חגי� בעד י ניב, לפיכ$

 .גתשובה  
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על ו נגה על. �1/3/2001 ב הפרטי הלעבוד אצל מעביד ההתחיל, במשרה מלאה תעובד ,נגה .31שאלה מספר 
המעביד משל' דמי הבראה . תשלו' דמי הבראה Lְִדַברחלות ה)ָרא)ת צו ההרחבה  המעביד

 של'מ 9/2011בתלוש  .ספטמברובמשכורת חודש מרM במשכורת חודש , ' בשנהמייפע
  .30/9/2011ועד  �1/4/2011התקופה שמ Lְַעדדמי הבראה  המעביד

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"ְלִפי צו ההרחבה הנ, � 365א' מחיר יו' הבראה הוא 
 ?9/2011בתלוש  נגהל

  �   1,460.00 .א 
 �   1,215.45 .ב

 �    1,277.50 .ג

 �    1,825.00 .ד

 פתרו� 

� .הכללי בדבר תשלו' דמי הבראה וצו ההרחבהההסכ' הקיבוצי  סעיפי� רלוונטיי

  .30/9/2011ועד  �1/4/2011התקופה שמ Lְַעדדמי הבראה ל תזכאי נגה 9/2011בתלוש  הסבר הפתרו�

�במסתיימת ו �1/3/2011שהתחילה ב( נגה של �11העבודה החודשי' אלו מהווי' חלק משנת 
29/2/2012.(  

  .ימי הבראה 8ֵי# לשל' לעובד  Lְ�11ֶ#ל שנת העבודה ה

  
  :כדלהל;חודשי'  6בשל קצובת הבראה , 9/2011בתלוש , נגהֵי# לשל' ל, לפיכ$

 ַ(ֲעִרי= 365×  ימי הבראה 8× חודשי' בשנת העבודה  6/  12=  ? 460,1

 .אתשובה  
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  . שנה 18לו ְוֶ#Xֶֶר' ָמְלא�  שנה 17לו ֶ#Cְָלא� הוא נער עובד  ניב  .32שאלה מספר 

  ?לפי החוק הרלוונטי, כמה שעות עבודה מותר להעבידו בשבוע עבודה

 .שעות עבודה �43לא יותר מ .א  

 .שעות עבודה �40לא יותר מ .ב

 .שעות עבודה �55לא יותר מ .ג

   .שעות עבודה �36לא יותר מ .ד

  פתרו�  

�  20' ס � חוק עבודת הנוער  סעיפי� רלוונטיי

  �דת הנוער לחוק עבו 20' לפי ס  הסבר הפתרו�

  .ארבעי� שעות עבודה לשבועלא יועבד נער יותר משמונה שעות עבודה ליו� ו  )א(  .20  "

שעות  �8במקו' עבודה שמותר בו לעבוד יותר מ, )א(על א= הוראות סעי= קט; )    1א(  
יכול , �1951א"תשי, לחוק שעות עבודה ומנוחה) א(5לפי סעי= , עבודה ליו'

לא יעלה על ובלבד ששבוע העבודה , ליו� עבודהשיועבד צעיר עד תשע שעות 
  " .שעות עבודה 40

  .תשובה ב  
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ְלִפי צו ההרחבה Lְִדַבר ִהְ#ַ(ְ(פ�ת המעביד  הTְֵמי ְנִסיע)ת ישולמו ל ,של נגה ְלִפי ֶהְסFֵ' העבודה  .33שאלה מספר 
יי' עקב נעדרה יומ, Lְפ)ַעל ימי' 13 העבדנגה  �4/2011ב.  בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה
  . היתה בחופשה שנתית בדיקות הקשורות בהריו; ויומיי'

חיר כרטיס חופשי חודשי מ. � 23.60 �) כיוו� אחד( ממנה אוי' לעבודה אוטובוסבמחיר נסיעה 
   .� 320 �ה הF)ֵלל את ֵאז)ר ְמג�ֶריָה ואת מקו' עבודת

 �ליו� ?  24.40ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ַהְ.ַר6ִי ְלִפי סה הוצאות הנסיע שיעור ֶהְחֵזרא
  ? 4/2011שעל המעביד לשל� לנגה 6ְִגי� חודש  המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

 �   366.00 .א  

 �  306.80 .ב

 �   317.20 .ג

  �  320.00 .ד

  פתרו�  

�  .ממנהצו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה ו  סעיפי� רלוונטיי

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

בורה כדי בו השתמש בתח יו� עבודה 6ְפ3ַעלבהוצאות נסיעה לעבודה וממנה Lְַעד כל , 2בסעי= 
  ".להגיע למקו' עבודתו

עובד הנעדר מעבודתו מסיבה כלשהי אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה Lְַעד תקופת     
  .היעדרותו

ליו' �  24.40הוא עד  01/01/2011שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו' , לצו ההרחבה 2' ְלִפי ס
  .עבודה

מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או  הוצאות הנסיעה ייקבעו לפי" ,ו ההרחבהבצ 4' ְלִפי ס
על יסוד כרטיס הנחה של , כרטיס מינוי חודשי מוזל ממקו' מגורי העובד למקו' עבודתו

  ."א' קיי' כרטיס הנחה כזה, מספר נסיעות

ימי עבודה  �13ל�  613.60כלומר , )23.60×2(ליו' �  47.20  �מחיר נסיעות בודדות באוטובוס 
  .בפועל

  . � 320 �של נגה ואת מקו' עבודתה  ְמג�ֶריָה הכולל את אזור " ופשי חודשיח"מחיר כרטיס 

  24.40×  ימי עבודה בפועל 13= �  317.20 �על פי צו ההרחבה  ַהCְַרLִיתשלו' לפי שיעור ההחזר 

  min)  תקרה 317.20;  נסיעות בודדות 613.60;  חופשי חודשי 320= (  ? 317.20    �החלופה הזולה 

 .? Lְ/20114 � 317.20ִגי; חודש  ניבדמי הנסיעות המינימלי שעל המעביד לשל' לסכו' 

  .גתשובה   
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  .34שאלה מספר 

  

, כרגיל). 'ו� 'א(ימי'  6הוא ב; , במקו' עבודתה, שבוע עבודתה. נגה מועסקת בחצי משרה
המאז;  ֲהָכַנת Lְִ#ב�עַ .  ת שעה וחציהיא עובד' שעות בכל יו' וביו' ו 4היא עובדת ' ה�'בימי' א
  .'ב�ו' בימי' א ִנְדְרָ#ה נגה ַלֲעב)ד י)ֵתר, השנתי

  :להל; סיכו' שעות עבודתה בשבוע זה

�  כ"סה  'ו  'ה  'ד  'ג  'ב  'א  יו

  30  נעדרה  4  4  4  11  7  שעות עבודה

עות מהו השכר שיש לשל� לה 6ְַעד ש, ? 25א� השכר הרגיל לשעת עבודה של נגה הוא 
  ?לפי הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, עבודתה בשבוע זה

 �   �750.00לא פחות מ .א  

 �   �775.00לא פחות מ .ב

 �   �759.38לא פחות מ .ג

  �   �850.00לא פחות מ .ד

  פתרו�  

�  ).2000(הסכ' מסגרת  �צו הרחבה .  18, 16, 2, 1' ס �חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפי� רלוונטיי

 � על פי חוק שעות עבודה ומנוחה תחו' יו' עבודה). 'ו�'ימי' א(ימי'  6ודה הוא ב; שבוע העב  הסבר הפתרו�
  .שעות 43 �תחו' שבוע עבודה  .שעות עבודה 8

  :החישוב

   �             �             �       7.00        7.00          7.00      א

 1.00        2.00        3.00    15.00      8.00          11.00    ב

   �             �             �       19.00      4.00          4.00      ג

   �             �             �       23.00      4.00          4.00      ד

   �             �             �       27.00      4.00          4.00      ה

   �             �             �       27.00        �               �         ו

 1.00        2.00        3.00    27.00        30.00    סה"כ שעות

 סה"כ 37.50 �  31.25 �  25.00   � תערי@ לשעה

� 775.00  ?  37.50 �  62.50 �  675.00 � תשלו

שעות 

נוספות 

125%

שעות 

נוספות 

150%

שעות 

נוספות

�סה" כ יו

שעות 

עבודה 

�ביו

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

  

  .בתשובה   
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Eָָכר  ְמַקLֶֶלתנגה  יָלהְרגִ  ֲעב3ָדה 'ל Cְַעת6ְַעד . של שעות עבודה Lִָסיסעל ִמְ#ַ(ֵ*' שכרה של נגה   .35שאלה מספר 
  :Fְִדְלַהָ*;

 �   24  �  ְיס)דשכר .  1

 �   4  �  ִמְ#ֶמֶרת !ְחָרִאית()ֶסֶפת .  2

יו� ( במנוחה השבועית שעה נוספת אחתא� נגה עבדה , פי החוק שעות עבודה ומנוחהל
  ?שבאותו יו� השעה הנוספתאותה 6ְַעד  הלכמה על המעביד לשל� , )שבת

 �   �35.00ות מלא פח .א  

 �   �52.50לא פחות מ .ב

 �   �49.00לא פחות מ .ג

  �   �42.00לא פחות מ .ד

  פתרו�  

�  .18' ס, 17' ס, 16' ס �שעות עבודה ומנוחה חוק   סעיפי� רלוונטיי

ְגמ�ל עבודה במנוחה שעות נוספות � Dְמ�ללחישוב  Lִָסיס ַהCֵ#ַCְ#, נגה של" Eָָכר ָרִגיל"  הסבר הפתרו�
  :השבועית

כולל כל " שכר רגיל" 17�ו 16ְלִעְנַי� ַהVְִעיִפי� " � לחוק שעות עבודה ומנוחה  18' לפי ס
� לעובדו$ֵCַַה35ָספ3ת שמעביד ְמ."  

" ()ֶסֶפת אחראית משמרת"� ו "ְיס)ד שכר" – כל ְרִכיֵבי ַהָ/ָכר שהוזכרו לעיל, כלומר
 � 28 �ל "ְסכ�ָמ' של כל הרכיבי' הנ .נגה למהווי' ְיס)ד לחישוב ֵעֶרְ$ שעת עבודה רגילה ש

  ) 24+  4 =�  28(   .לחוק �17ו 16הסעיפי'  ְלִעְנַי;" השכר הרגיל"הוא 

 6ְַעד ישל' לו המעביד, הועבד עובד שעות נוספות " �לחוק שעות עבודה ומנוחה  )א(16' לפי ס
, מהשכר הרגיל 1¼�שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יו� שכר עבודה לא פחות מ

  "...מהשכר הרגיל 1½�ובעד כל שעה נוספת שאחריה; לא פחות מ

גמול נוס= �  �25%לא פחות מ נגהעל המעביד לשל' ל, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
  .אותה השעה הנוספת שעבדה באותו יו' Lְַעד, השכר הרגילעל 

  �לחוק שעות עבודה ומנוחה  17' לפי ס

  � בשעות המנוחה השבועית או בחלק מה; הועבד עובד   )א(  "  

  ..."משכרו הרגיל 1½�שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ 6ְַעדישל� לו המעביד   ) 1(    

גמול נוס= �  �50%לא פחות מ נגהעל המעביד לשל' ל, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
   .במנוחה השבועית הלכל שעה שעבד, השכר הרגילעל 

, )יו' שבת(במנוחה השבועית  השעבדהשעה הנוספת  Lְַעד ,נגהל' לעל המעביד לש, לפיכ$
  .          ? 49� סכו� שלא יפחת מ

  28× )  שכר רגיל %100+  ראשונהבשעה נוספת גמול עבודה  %25+  גמול עבודה במנוחה השבועית %50= (  ? 49

  .ג תשובה  
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�ב שפוטרעד  Lְִרִציפ�תועבד אצלו  �1/3/2011ל לעבוד אצל מעבידו בהתחי, בשכרעובד  ,ניב .36שאלה מספר 
  . ימי חופשה 4וניצל  ַעל)Lְפימי'  144עבד  2011בשנת . )'יו' א( 25/12/2011

 �מהו סכו� פדיו� החופשה שעל המעביד , ? 180 הוא ניבשל Iָע &Qְַכר ָהֲעב3ָדה ַה34ִמי ַהְ.מא
  ?נתיתלפי חוק חופשה ש, לשל� לו

 �   1,260 .א 

 �   720 .ב

 �   1,080 .ג

  �   1,440 .ד

  פתרו� 

�  .13, 10, 3' ס, 1' ס � חוק חופשה שנתית  סעיפי� רלוונטיי

  . ניב של ראשונההיא שנת עבודתו ה 2011שנת  הסבר הפתרו�

  .ימי' 14א וה הראשונהאור$ החופשה השנתית Lְַעד שנת העבודה 

עבד באותו חלק שנה , ַעל)Lְפ. בחלק משנת העבודה ומעבידו היה קיי' ניב הקשר המשפטי Lֵי;
  .ימי' 144

היה הקשר המשפטי שבי; העובד ובי; המעביד קיי' בחלק משנת העבודה , לחוק) 2()ג(3' לפי ס
יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי  �ימי'  240 � פחות מ והעובד עבד בתו$ אותו חלק שנה

חלק ; 240מספר ימי העבודה בפועל אל המספר כיחס , לחוק )א(3ממספר הימי' שלפי סעי= 
  .של יו' חופשה לא יובא במני;

  ) 144/  240 .                                          (0.6הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

, לפיכ$. חלק של יו' חופשה לא יובא במני;. 8.4ה את התוצאה ניבמ �0.6 ימי' ב 14הכפלת 
  . ימי' 8 �לפי חוק חופשה שנתית , ניב החופשה השנתית לה זכאיאור$ 

חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד " �לחוק חופשה שנתית  13' לפי ס
ישל' המעביד פדיו; חופשה בסכו' השווה לדמי החופשה שהיו , ליו' שבו חדל לעבוד

  ."בודמשתלמי' לעובד אילו יצא לחופשה ביו' שבו חדל לע

א' היה יוצא , כלומר .ימי חופשה 4נותרו לו ביו' שבו חדל לעבוד . ימי חופשה 4ניצל  ניב
  .ימי' 4היו משתלמי' לו דמי חופשה בעד , זהלחופשה ביו' 

  .� 180 �  ניבשכר העבודה היומי הממוצע של 

  ממוצע שכר עבודה יומי 180×  ימי חופשה 4=  ? 720  :ניבפדיו; החופשה שעל המעביד לשל' ל

 .בתשובה  
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שעות  175עבד  8/2011בחודש . לו על בסיס שעות עבודה ִמְ#ַ(ֵ*', �37ה ;ב ,ניבשכרו של   .37שאלה מספר 
  .רגילותעבודה 

  :ה�ְרFַב מהסכומי' ֶ#ְ*ַהָ*;) לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימו'( ניב של 8/2011תלוש 

  �  3,465   �  ְיס)ד שכר . 1
  �  315   �  ֶוֶתק()ֶסֶפת .  2
  �  105   �  ֶקר)()ֶסֶפת י  .3

 �בתלוש  ניבל להוסי@מהו הסכו� שעל המעביד  ,? 22.04הוא  שעהשכר המינימו� לא
8/2011 ,�  ?על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו

 �   215 .א  

 �   287 .ב

 �   392 .ג

  �    0 .ד

  פתרו�  

�  .3' ס, 2' ס �חוק שכר מינימו'   סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק שכר מינימו' 2' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

, כנהוג במקו' עבודתו, המועסק במשרה מלאה) עובד �להל; (שני'  18עובד שמלאו לו   )א(" 
שכר המינימו' , זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימו' לחודש

  .הכל לפי העני;, שכר המינימו� לשעההיומי או 

ובד המועסק במשרה חלקית זכאי לשכר מינימו' חלקי שיחושב יחסית לחלקיות ע  )ב(  
  .משרתו

בשיעור , )א(יקט; שכר המינימו' שהוא זכאי לו לפי סעי= קט; , נעדר עובד מעבודתו  )ג(  
, זמ; ההיעדרות לפי די; Lְַעדואול' א' הוא זכאי לקבל תשלו' , יחסי לזמ; היעדרו

ו הרחבה או הסדר קיבוצי אחר או לפי ההוראות צ, הסכ' קיבוצי, חוזה עבודה
  " .יהיה התשלו' לפי הוראות ההסדר, )ההסדר �בסעי= זה (המחייבות קופת גמל 

  :לחוק שכר מינימו' 3' ְלִפי ס

יו'  Lְַעד, יהיה שכר העבודה שמשל' מעביד לעובדו 2סעי=  ְלִעְנַי;השכר שיובא בחשבו;   )א(  "
  .תועבודה רגיל כנהוג במקו' עבוד

  :יבואו בחשבו; רכיבי השכר הבאי') א(סעי= קט;  ְלִעְנַי;  )ב(

  ;או שכר משולב שכר יסוד  )1(

  ;א' איננה כלולה בשכר המשולב תוספת יוקר  )2(

  ,תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו  )3(

, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, תוספת משפחה לא יובאו בחשבו�ואול' 
והחזר , מענקי' על בסיס שנתי, ג"משכורת י, קבועה או קבוצתית, מוסכמת, פרמיה מדודה

   .ל ונסיעות שמשל' המעביד"אש, הוצאות לרבות הוצאות כלכלה

או לפי , )2(�ו) 1)(ב(לא היה שכרו של עובד משתל' לפי הרכיבי' המנויי' בסעי= קט;   )  ד(
  " .העבודה הרגיל ללא תוספותלפי שכר ) א(סעי= קט;  ְלִעְנַי;יחושב השכר , חלק מה'

  

השעות שעבד  Lְַעד ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימו' לשעהלקבל  זכאי ניב
   :כלהל; 8/2011בחודש 

  לשעהשכר מינימו'  22.04×  �8/2011שעות עבודה רגילות שעבד ב 175= �  3,857
  

  :� 3,570 �' לחוק שכר מינימו 2שיובא בחשבו; ְלִעְנַי; סעי=  ניב של ושכר

  שכר יסוד 3,465+ תוספת יוקר 105= �  3,570
  

  :על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו', 8/11בתלוש  ניבלהסכו' שעל המעביד להוסי= 

  מינימו'השכר  857,3 � לחוק שכר מינימו' 2ובא בחשבו; ְלִעְנַי; סעי= הכר שהש 3,570=  ? 287

  .בתשובה   
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עבודה  יחודש ;חודשי' 16זה ֵאֶצל א)ת) ַמֲעִביד �ְבא)ת) ְמק)' ֲעב)ָדה נגה עובדת במשכורת   .38שאלה מספר 
שבוע . שנעדרה מעבודתה א= לא יו' אחד Lְִלי, )עבדה בכל ימי העבודה שבאות' חודשי'( ְמֵלִאי'

מחלה ִנְקLַַעת ְלִפי חוק דמי  לדמיְזכ�ָת@ . )'ה� 'א(ימי'  5במקו' עבודתה הוא ב;  העבודה הנהוג
  .מחלה

  ?מחלה של נגהִלְדֵמי ַהַ.ְקִסיָמִלית &ת ַהFַָ'א5ְק&ַפת , ְלִפי חוק דמי מחלה, מהי

 .ימי'   90.00 .א  

 .ימי'  24.00 .ב

 .ימי'  20.48 .ג

  .ימי'  28.80 .ד

  פתרו�  

�  4' ס �דמי מחלה חוק   סעיפי� רלוונטיי

  .בתקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה של עובדלחוק דמי מחלה ד;  4סעי=   הסבר הפתרו�

תקופת הזכאות לדמי מחלה לא תעלה על תקופה מצטברת של יו' וחצי " �לחוק ) א(4' ְלִפי ס
לכל חודש עבודה מלא שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקו' עבודה החל מהיו' שבו 

קיבל העובד דמי מחלה על פי חוק  בניכוי התקופה שבעדה, יו' �90חל עליו חוק זה ולא יותר מ
  ".זה

  .ימי� 24היא של נגה  תקופת הזכאות המקסימלית לדמי מחלה, לפיכ$

  ) חודשי עבודה מלאי' 16×  לכל חודש עבודה מלא ימי' 1.5 � דמי מחלה התקופה שבעדה קיבל 0=  24 (

  .בתשובה   
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קר; ל הֵהֵחל המעביד להפריש עבור �1/7/2008ב. �1/4/2008ב ֲעִביָד@ַמ נגה התחילה לעבוד אצל   .39שאלה מספר 
למרכיב פיצויי  8.33%מתוכ' (של נגה ִמְ/ָכָר@ ַהCֵָלא  14.33% �שיעור הפרשת המעביד . פנסיה

פיצויי  ַעל ֶח�36Cְ �ָיב)אלקר; הפנסיה תשלומי המעביד , לפי הסכ' העבודה של נגה). הפיטורי'
   .המגיעי' לההפיטורי' 

. � 13,500 �שכרה החודשי ְלִעְנַי; חישוב פיצויי פיטורי' . נגה פוטרה מעבודתה �31/3/2011ב
  .� 38,640 �הסכו' שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורי' בקר; הפנסיה במועד הפיטורי' 

  ?לנגה ְלִפי חוק פיצויי פיטורי� להשלי�מהו סכו� פיצויי הפיטורי� שעל המעביד 

 �  1,860 .א  

 �  13,770 .ב

 �  3,375 .ג

  �  1,515 .ד

  פתרו�    

�  )א(12' ס, )ה(11' ס, )א(1 'ס �חוק פיצויי פיטורי'   סעיפי� רלוונטיי

  .שני' 3 � תקופת עבודה   הסבר הפתרו�

  :החישוב

  משכורת  13,500× שני'   3= �    40,500  העבודה  תקופת Lְִגי;פיצויי פיטורי'  ָחב�ת

   �  38,640   ; הפנסיהיי פיטורי' שנצברו בקרסכו' פיצו

   ?  860,1  פיצויי' שעל המעביד להשלי' ס$ ה

  .אתשובה   
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משל'  ,בכל חודש �6עד ה ,Lְֶדֶרְ$ Fְָלל. דשעל בסיס של חולו ִמְ#ַ(ֵ*'  ניבשל עבודה השכר   .40שאלה מספר 
את  ניבהמעביד ל שיל', עקב שיקולי' עיסקיי'.  את שכר החודש הקוד' ניבהמעביד ל
איחור Lְֶ#ל , לניבRַָסק בית הדי; לעבודה . �31/5/2011רק ב, 6,500בס$ של , 4/2011משכורת 

  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, Eָָכר ְמֵלִאי'� פיצויי ֲהָלַנת, זה של תשלו' המשכורת

  ?מהו הפיצוי 4ִCֶָ&ֵס@ לשכר המ&ָל� על פי פסיקת בית הדי�

 �   3,250 .א  

 �   2,925 .ב

 �  2,275 .ג

  �  2,554 .ד

  פתרו�  

�  .9, 1 'ס � הגנת השכרחוק   סעיפי� רלוונטיי

שכר עבודה המשתל' על בסיס של חודש ישול' ע' תו' החודש " �  לחוק הגנת השכר 9' סְלִפי   הסבר הפתרו�
בחצות  �30/4/2011הוא ה אפרילכלומר המועד לתשלו' משכורת חודש  ".בעדו הוא משתל'

  .�1/5/2011 טר' כניסת ה, הלילה

  :לחוק 1' לפי ס

  . היו' התשיעי שלאחר המועד לתשלו' שכר העבודה �" היו' הקובע"

  .שכר עבודה שלא שול' עד ליו' הקובע –" שכר מול;"

יו' התשיעי שלאחר תו' החודש בעדו שלא שולמה לו עד ל ניבשל  4/2011משכורת , כלומר
  ".שכר מול;"היא , מתא משתליה

  :לחוק הגנת השכר) א(17סעי=  ְלִפי

  ):פיצוי הלנת שכר �להל; (לשכר מול; ִיָ�ֵס= הסכו' הגבוה מבי; אלה 

החלק העשרי� מהשכר  � השבוע הראשו� שלאחר המועד לתשלו� שכר העבודה  6ְַעד )1(
 ;החלק העשירי מהשכר המול� �שלאחריו  או חלק משבועובעד כל שבוע , המול�

על  20%בתוספת , עד לתשלו' שכר העבודה עד יו' תשלומוהפרשי הצמדה לתקופה שמ; המו )2(
בעד ; הסכו' הכולל של השכר המול; והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה

 .האמורה באופ; יחסי 20%חלק מחודש תשול' התוספת של 

גנת השכר לחוק ה) 1)(א(17פיצויי ההלנה לפי סעי= , בתקופות של עליה מתונה במדד המחירי' לצרכ;
  ).2)(א(17יהיו גבוהי' מפיצויי ההלנה לפי סעי= 

  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, פיצויי הלנה מלאי' ניבבית הדי; לעבודה פסק ל

שלאחר   �5חל בשבוע ה, )יו' לאחר המועד לתשלו' שכר העבודה 31(יו' התשלו' בפועל 
  31/  7=  4.43=  החמישיהשבוע   .המועד לתשלו' שכר העבודה

  ):1)(א(17חישוב הפיצוי ְלִפי סעי@ 

  6,500/  20=    6,500×  5%=   �   325  :תוספת הלנה בעד השבוע הראשו;

  ) 500,6/  10( ×  4 =   6,500×  %10×  4 =   �  600,2  :שבועות נוספי' 4תוספת הלנה בעד 

  �  925,2  :פיצוי הלנת השכרכ "סה

  .בתשובה   
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  ביטוח לאומי
  
  
  
 

  :ֶ#ְ*ַהָ*; הסכומי'ה�ְרFַב מ ִניבשל  3/2011תלוש   .41שאלה מספר 

  �    12,420 �  משכורת יסוד. 1
2 . Fִה)ָצ.הָלע)ֵבד ְ(ר� �ל ֶ#ה"ולח הוצאות נסיעה_�י יFְ  � 1,650   �  
  �  2,790 �  שווי השימוש ברכב צמוד. 3

  ?טוח לאומיהחייב בדמי בי 3/2011בחודש ִניב מהו שכרו של 

 �  14,070 .א  

 �    15,210 .ב

 �    16,860 .ג

  �    12,420 .ד
  פתרו�  

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

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

  .לפקודת מס הכנסה) 2(2' ס

 Lְַעדיראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו " �לחוק הביטוח הלאומי ) א(344' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
לפקודת ) 2(2מהמקורות המפורטי' בסעי= , בחודש שבו חל מועד התשלו' 1 �החודש שקד' ל

  ..."מס הכנסה

  :היא" ַהְכָנַסת ֲעב)ָדה", לפקודת מס הכנסה) א)(2(2לפי סעי= 

; עובד ממעבידוכל טובת הנאה או קצובה שניתנו ל; השתכרות או ריווח מעבודה  "
, ְלַרL)ת תשלומי' Lְֶ#ל החזקת רכב או טלפו;, תשלומי' שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

ְלַמֵעט תשלומי� ָ'Sמ&ר א$ , נסיעות לחוM לארM או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו; נייד שהועמד לרשותו ; המותרי� לעובד כהוצאה

Lֵי; שניתנו לעובד במישרי; או , Lֵי; שניתנו בכס= �ֵבי; בשווה כס= �והכל ; העובדשל 
  "; בעקיפי; או שניתנו לאחר לטובתו

לא ישולמו דמי ", )תשלו' ופטור מתשלו' דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  2לפי תקנה 
) 12(�ו) 11(, )5(9ביטוח מהכנסת עובד הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעי= 

  .לפקודה

  .לפקודה) 2(2' לא מהווי' הכנסה בידיו לפי ס, כהוצאה ניבל שהותרול "ולח הנסיעהוצאות ה

) משכורת יסוד ושווי השימוש ברכב צמוד( ניב של 3/2011הסכומי' שנכללו בתלוש  שאר
 ט�ִרי'Rְ ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שה' , לפקודה) 2(2' מהווי' הכנסה לפי ס

  .מדמי ביטוח

  משכורת יסוד 420,12+  שווי רכב 2,790=    ? 210,15:     החייב בדמי ביטוח ניב של ושכר, לפיכ$

  .בתשובה   
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בלי שניתנה לה הודעה מוקדמת , 8/2011חודש  Lְת)'פוטרה מעבודתה , עובדת בשכר, נַֹג@  .42שאלה מספר 
  :ַהLִָאי'הורכב מהרכיבי' ֶ#ָ*@  8/2011 ְ(ל�#. לפיטוריה

   �  13,540  ָ*ב�ְמ#שכר .  1

  �  13,629  פיצויי פיטורי' פטורי' ממס.  2
  �  3,371  פיצויי פיטורי' חייבי' במס.  3
4  . ִRל ִאי ַמָ(; ה)ָדָעה מי#ֶLְ ֶמת�`�יTֶח, ְקLַ ָעהLְְקGִ#ֶ ַעד ַהְ(ק�ָפהLְ(6,770  ק  � 

  ?נַֹגAשל  8/2011ס1 הרכיבי� החייבי� בדמי ביטוח בתלוש מהו 

 �   37,310 .א  

 �  20,310 .ב

 �  27,169 .ג

  �   13,540 .ד

  פתרו�  

לרבות הסכו' (פיצויי הפיטורי' שקיבלה נגה ע' פרישתה , לפי הנחיות המוסד לביטוח לאומי  הסבר הפתרו�
  .פטורי' מדמי ביטוח לאומי) החייב במס

תשלו' לעובד שפוטר ללא , �19.07.2008מוסד לביטוח לאומי משל ה 1373לפי חוזר ביטוח 
ההלכה שנקבעה לאור ( חייב בתשלו' דמי ביטוח, תקופה שנקבעה בחוק Lְַעדהודעה מוקדמת 

  ).יהודה זפרני וצבי קרויטרו 'המוסד לביטוח לאומי נ � 123/07) ארצי(ל "בעב

   � של נגה  8/2011ס$ הרכיבי' החייבי' בדמי ביטוח בתלוש 

  משולבשכר  540,13+  בעד התקופה שנקבעה בחוק ,פיצוי בשל אי מת; הודעה מוקדמת 770,6=  ? 310,20

  .בתשובה   
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תלוש ב. � 6,213 �שכרה החודשי הרגיל  .1/2011התחילה לעבוד אצל מעסיקה בתחילת  נגה  .43שאלה מספר 
  .� 1,620בס$ של  L)נ�ס, החודשי הרגילָר@ ִלEְכָ Lְנ)ָס=  ,ה ממעסיקהקיבל 10/2011

  ? 10/2011ַמִהי הכנסתה של נגה ְלצ3ֶר1ְ חישוב דמי ביטוח לאומי 6ְַעד חודש 

 �   6,393 .א  

 �    7,833 .ב

 �    6,375 .ג

  �     6,348 .ד

  פתרו�  

�  )תשלו' ופטור מתשלו' דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

" תשלו' נוס=", )תשלו' ופטור מתשלו' דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  1תקנה  ְלִפי  הסבר הפתרו�
ְלַרL)ת תשלומי' שניתנו כבונוס או , שכר הנית; לעובד Lְנ)ָס= לשכר החודשי הרגיל" הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי'

  ".=תשלו' נוס" ואה נגהל 'ששול הבונוס, ְלִפי התקנה שלעיל

  :ה)ָרא)ת אלה, ְלִעְנַי; תשלו' דמי ביטוח, על תשלו' נוס= יחולו, לתקנות 5ְלִפי תקנה 

והסכו' , או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשני' עשר 25%א' שיעורו   ) 1(  "  
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור= לשכר החודש שבו שול' ולשכר כל אחד מאחד 

ששול' לעובד שעבד אצל מעבידו , תשלו' נוס= כאמור; עשר החודשי' שקדמו לו
יחולק במספר החודשי' , פחות מאחד עשר החודשי' שקדמו לחודש שבו שול'

והסכו' , )חודשי העבודה הקודמי' –להל; (שבה' עבד העובד אצל אותו מעביד 
כל אחד מחודשי  Lְַעדהמתקבל מהחלוקה האמורה יצור= לשכר החודשי הרגיל 

  ".ודמי'העבודה הק

יצור= לשכר החודשי הרגיל בחודש , מהשכר החודשי הרגיל �25%א' שיעורו נמו$ מ  ) 2(
  " .שבו שול'

.    מהשכר החודשי 26.07%הוא , ְלִפי התקנות" תשלו' נוס=", נגה השקיבל בונוסהשל  ושיעור
   )26.07%  =6,213  /1,620 (  

ְלִעְנַי; , יויחולו על, דשי הרגילמהשכר החו �25%מאחר ששיעורו של הבונוס אינו נמו$ מ
  . שלעיל) 1(5הוראות תקנה , תשלו' דמי ביטוח

פחות מאחד עשר חודשי' שקדמו לחודש שבו כלומר , חודשי' 10נגה עבדה אצל מעסיקה 
 �להל; (אצל אותו מעביד  היחולק במספר החודשי' שבה' עבד הבונוס, לפיכ$. הבונוס שול'

ו' המתקבל מהחלוקה האמורה יצור= לשכר החודשי הרגיל והסכ, )חודשי העבודה הקודמי'
  .כל אחד מחודשי העבודה הקודמי' Lְַעד

     � 10/2011דמי ביטוח לאומי Lְַעד חודש ְלצ)ֶרְ$ חישוב  נגה של ההכנסת

  שכר רגיל 213,6+  )תשלו' נוס= 620,1/  אצל אותו מעביד העבד נגה חודשי' שבה' 10 ( = ? 375,6 

  .גתשובה   
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  :אצל כל אחד מה' נַֹג@ של 11/2011 שכר. עובדת כשכירה אצל שני מעסיקי'נַֹג@   .44שאלה מספר 

 . �  70,346  �  מעסיק עיקרי .  1

 .�  6,470   �  ִמְ#ִנימעסיק .  2

 �אשר  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מהו ס1, תיאו� דמי ביטוח עשתה נגהא
  ? המעסיק המשניאצל  משכרה בחודש זהה ְינ&'ֶ 

 �   259.62 .א  

 �   352.76 .ב

 �    369.12 .ג

  �    776.40 .ד

  פתרו�  

  : המעסיק ַהCְִ#ִני אצל השכר החייב Lְִדֵמי ביטוח  הסבר הפתרו�

  min ) .ב.ההכנסה ַהCְַרLִית לתשלו' ד  73,422 � שכר אצל מעסיק עיקרי 70,346 ; 6,470= ( �  3,076   

אצל המעסיק  משכרה בחודש זהאשר ְינ�Fֶה  י הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותדמס$ 
  3,076×  בשיעור המלא. ב.ד %12=     ? 369.12  :   ַהCְִ#ִני

  .גתשובה   
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  :של נגה אצל כל אחד מה' 8/2011שכר . מעסיקי' שניאצל  הכשכיר תעובד נגה  .45שאלה מספר 

 . �  3,156  �  יק עיקרי מעס.  1

 .�  2,680   �  ִמְ#ִנימעסיק .  2

מהו ס1 כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות , תיאו� דמי ביטוח התעש א� נגה
  ?נגה של 6ְ8/2011ִגי� שכר  ,כל מעסיקיהעל ידי  שיועברו למוסד לביטוח לאומי

 �    633.40 .א  

 �    498.90 .ב

 �    478.02 .ג

  �   699.06 .ד

  פתרו�  

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

  .)תשלו' וניכוי דמי ביטוח משכר מבוטח העובד אצל מעבידי' שוני'(תקנות הביטוח הלאומי 

  .)ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו' מס מעסיקי'(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי' 

  : יקיה של נגהמעס שניהשכר החייב Lְִדֵמי ביטוח אצל ס$   הסבר הפתרו�

  min]  .ב.ההכנסה ַהCְַרLִית לתשלו' ד  73,422; )  3,156+  2,680= [ ( �  5,836   

  

  :)חלק עובדת( 8/2011 בגי; שכר יהמעסיקשני אצל  ה של נַֹג@דמי הביטוח אשר ְינ�Fֶה משכר ס$

  4,984 × המופחת יעורבש. ב.ד  %5.3 + ) 5,836 �  4,984(  × המלאיעור בש. ב.ד  %12= ? 276.68

  

היה ; עובדו Lְַעדהמעביד חייב בתשלו' דמי ביטוח ", לחוק הביטוח הלאומי) ב(342' לפי ס
המבוטח עובד אצל מעבידי' שוני' ישל' כל אחד מה' את דמי הביטוח כאילו הוא בלבד היה 

  ..."מעבידו

  

  : יעיקרהשכר החייב Lְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק ה

  min)  .ב.ההכנסה ַהCְַרLִית לתשלו' ד 73,422;  3,156= ( �  3,156   

  :בשיעור המופחת. ב.שיש לשל' בגינו דאצל המעסיק העיקרי שכר 

 min)  בשיעור המופחת. ב.ההכנסה ַהCְַרLִית לתשלו' ד 4,984;  .ב.שכר חייב בד 3,156= ( �  3,156

  3,156 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.45 = ? 108.88שישל' המעביד העיקרי   ) חלק מעסיק. (ב.ד

  

  : השכר החייב Lְִדֵמי ביטוח אצל המעסיק המשני

 min)  .ב.ההכנסה ַהCְַרLִית לתשלו' ד 73,422;  2,680= ( �  2,680   

  :בשיעור המופחת. ב.שיש לשל' בגינו דאצל המעסיק המשני שכר 

 min)  בשיעור המופחת. ב.לתשלו' ד ההכנסה ַהCְַרLִית 4,984;  .ב.שכר חייב בד 2,680= ( �  2,680

  680,2 × יעור המופחתבש. ב.ד  %3.45 = ? 92.46שישל' המעביד המשני  ) חלק מעסיק. (ב.ד

  

ס$ כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי כל 
  276.68+  8.8810+  92.46=     ? 478.02:  של נגה Lְ/20118ִגי; שכר , מעסיקיה

  

  .גתשובה   
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  .46שאלה מספר 

  

 ְמָפֵרק". ניב"חברת  � ַמֲעִביָד@ ֶנֶגד ר�קיָצו Rֵ נית; L#ֶ '(+Lַ) , �1/8/2011נגה פוטרה מעבודתה ב
סד המו .של נגה ְלַגLֵי חובות Lְַעד שכר עבודה ופיצויי פיטורי'ְ(ִביָעָת@ את ִקLֵל החברה 

פרק ביטוח זכויות עובדי� לפי  גמלה לעובדלביטוח לאומי אישר את זכאותה של נגה ל
  .ע&ָרA ַהְ.ַר6ִייCִ6ְ , בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

החודשי' האחרוני' שקדמו  Lְ12ַעד , א' חוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורי' שאושר
עומד על  ַהCְַרLִיתחישוב הגמלה  ַי;ְלִענְ " הסכו' הבסיסי"ו, � 108,350עמד על , לפיטוריה

  ?לעובד שישל� המוסד לביטוח לאומי לנגה ַהְ.ַר6ִיתמהי הגמלה , � 8,158

 �   81,580 .א  

 �   108,350 .ב

 �    106,054 .ג

  �   97,896 .ד

  פתרו�  

�  .183' ס, ביטוח זכויות עובדי' בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד: 'פרק ח �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

הגמלה שתשול' לפי פרק זה לעובד תהיה סכו' חוב " �לאומי הלחוק הביטוח  183' לפי ס  הסבר הפתרו�
עד סכו' שלא יעלה על הסכו' הבסיסי , שכר העבודה ופיצויי הפיטורי' שמעבידו חייב לו

ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא , )ב(189בכפו= להוראות סעי= , כל עובד ְלַגLֵי 13כפול 
, החודשי' שקדמו בתכו= למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד 12תקופה שלפני  Lְַעדישול' 

  ."לפי המוקד' מביניה', 182או למועד מת; צו לפי הוראות סעי= 

  

לפי פרק ביטוח זכויות עובדי'  ,חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורי' Lְַעד לעובדהמרבית גמלה ה
  :בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

  )3(הסכו' הבסיסי   8,158×  13= �  106,054 

  

  :השוואה לחוב שכר העבודה ופיצויי הפיטורי' בפועל

  חוב בפועל  108,350<  התקרה ? 106,054

  

  .? 106,054 �חוב שכר עבודה ופיצויי פיטורי' Lְַעדהגמלה שישל' המוסד לביטוח לאומי לנגה 

 

  .תשובה ג  
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, עד יציאתה לחופשת הלידה. ֵליָדהלחופשת Lְִריִאי' ְוָיְצ.ה ילדה ְ(א)ִמי' נגה  �1/9/2011ב  .47שאלה מספר 
  .Lְִרִציפ�ת שני' 6ָעְבָדה EְFִִכיָרה ֵאֶצל ַמֲעִסיָק@ 

  :�1/9/2011החודשי' שקדמו ל הכנסתה של נגה בשלושה 

  8/2011  7/2011  6/2011  חודש
  � 6,788  � 6,497  � 6,875  הכנסה

  ?לו זכאית נגההלידה מהו סכו� דמי 

 �   25,088 .א  

 �    21,952 .ב

 �    26,656 .ג

  �   45,472 .ד

  פתרו�  

�  .לידהדמי : 'גסימ; , חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

, ...מבוטחת ששולמו בעדה דמי ביטוח משכרה כעובדת, לחוק הביטוח הלאומי) א(50לפי סעי=   הסבר הפתרו�
   �דה תהיה זכאית לדמי לי

 14חודשי' מתו$  10א' שולמו דמי ביטוח בעד  �שבועות  14בעד פרק זמ; של  )1(
החודשי' שקדמו ליו'  22חודשי' מתו$  15החודשי' שקדמו ליו' הקובע או בעד 

 .הקובע

החודשי'  14חודשי' מתו$  6א' שולמו דמי ביטוח בעד  �שבועות  7בעד פרק זמ; של  )2(
 .שקדמו ליו' הקובע

 14חודשי' מתו$  10שכ; שולמו בעדה דמי ביטוח בעד , )1)(א(50נאי' בסעי= עונה על הת נגה
לפי  סעי=  זה  היא זכאית לדמי לידה בעד פרק זמ; של ,  כלומר .חודשי' שקדמו ליו' הקובע

  .שבועות 14
  

לדמי לידה , לחוק הביטוח הלאומי) 1)(1א(51' לפי ס, היא זכאית, ילדה תאומי' נגהֵמ!ַחר ש
  .נוס= שילדה באותה לידהאחד ילד בגי;  נוספי� שבועותשלושה של 

  

  ])1)(א(50' ס 14+  )1)(1א(50' ס 3 [. שבועות 17זכאית לקבל דמי לידה בעד פרק זמ; של  נגה, לפיכ$
  

א$ לא יותר , דמי לידה ליו' ה' שכר העבודה הרגיל של המבוטחת, לחוק) א(53' לפי ס
  .�30 וא מחולק בכשה, 5מסכו' השווה לסכו' הבסיסי כפול 

  

הוא הסכו' , 53לעני; סעי= , שכר העבודה הרגיל, לחוק הביטוח הלאומי )א(54' לפי ס
  .בתשעי', ברבע השנה שקד' ליו' הקובע, המתקבל מחלוקת הכנסת המבוטחת

  

  ) 6,875+  6,497+  6,788/ (  90= �  224  :)נגה שכר העבודה הרגיל של(דמי הלידה ליו' 
  

  )8,260 × 5 / 30 = ( תקרה 1,376.67< �  224  :לא עולי' על התקרה ליו'הלידה נוודא שדמי 
  

  שבועות 17×  ימי' בשבוע 7×  דמי לידה ליו' 224= ? 656,26  : נגה תלה' זכאי הלידהכ דמי "סה

  .גתשובה   
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  .ימי מילואי' �6יצא ל �7/12/2011 ב.  שני' 3עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה  ניב  .48שאלה מספר 

  :�1/12/2011 החודשי' שקדמו ל �6בלהל; פרטי הכנסתו 

  11/2011  10/2011  9/2011  8/2011  7/2011  6/2011  חודש
  22  19  20  19  17  18  ימי עבודה

  � 5,736  � 4,135  � 5,213  � 5,224  � 3,984  � 4,520  הכנסה

  ?מילואי� זותקופת  6ְַעד ניב מהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ'אי

 �   1,173 .א  

 �    1,571 .ב

 �   1,122 .ג

  �   1,309 .ד

  פתרו�  

�  .תגמולי' למשרתי' במילואי': ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

  :הימי' בעד' ישול' תגמול למשרת במילואי', לחוק הביטוח הלאומי) א(271ְלִפי סעי=   הסבר הפתרו�

 � לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי' כל אחת , ואי'שירות רצו= של שבעה ימי מיל ְלַגLֵי )1(
  ;בעד כל יו' מילואי'

 � שישה ימי' , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי' לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
בעד ס$ ימי המילואי' הנותרי'  � פחתה היתרה כאמור משישה ימי' ; בעד שבעה ימי'
 .�1.4 כשהוא מוכפל ב

  .י'מילוא ימי 6שירת  ניב

  .ימי' 7בעד  תגמול יקבל, ימי' 6היא " יתרת ימי השירות"א' , )2)(א(271ְלִפי סעי= 

  ) 6+  1=  7(   ימי מילואי' 7ַזFַאי לקבל תגמול מילואי' בעד  ניב ,לפיכ$

  :תגמולי המילואי' לעני;חישוב סכו' ההכנסה 

  :לחוק הביטוח הלאומי 273' לפי ס

בחודש שבו  1 � ה' סכו' ההכנסה בעד רבע השנה שקד' ל ...בדשכר העבודה הרגיל של עו  )1(  )א( "
  .�90סכו' ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב; ...ֵהֵחל שירות המילואי'

 �68%לא יפחת מ, )1(פסקה  ְלִעְנַי;המחושב , כל חודש ברבעו; ְלַגLֵיסכו' ההכנסה לחודש   )2(    
  )�2011נכו; ל�  5,547(         ;  א= א' לא עבד באותו חודש, מהסכו' הבסיסי

יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו , ימי' �60מי שברבע השנה עבד פחות מ, 272לעני; סעי= )  ב(  
מתו$ ששת , סכו' ההכנסה בעד שלושת החודשי' שבחר לעצמו, לפי העני;, הממוצעת

 ְלַגLֵיו יחול) 2)(א(והוראות סעי= קט; , בחודש שבו החל שירות המילואי' �1 החודשי' שקדמו ל
יוגדלו שכר העבודה הרגיל , חל פיצוי לאחר חודש שבחר; כל חודש שבחר לעצמו כאמור

; וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיו' תקופת השירות
  " .�90סכו' ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  . ימי' �60 לא פחות מ, כלומר, )20+19+22 (ימי'  61עבד  ניב, �1/12/2011 שקד' לברבע השנה 

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי' �1 בעד רבע השנה שקד' ל ניב סכו' ההכנסה של

830,16  � ) =5,547  ;736,5  (max  ) +5,547  ;135,4  (max  ) +5,547  ;213,5  (max 

  16,830/  90= �  187   :ניב של" שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , �90 נחלק את סכו' ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליו'

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

, "הסכו' הבסיסי לחודש"מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליו' מהתגמול המזערי, לחוק )ב(272' לפי ס
, �30כשהוא מחולק ב, 5סכו' הבסיסי כפול ה( ַהCְַרLִיולא יעלה על התגמול ) � 184.90כלומר , מחולק בשלושי'

  ).1,359.67 כלומר

  :שיעור התגמול ליו'

 min  [max)  שכר רגיל 187;  התגמול המרבי  67.359,1( ;  התגמול המזערי 90.184= [ �  187

  ).  187×  7(   בעד תקופת שירותו במילואי�?  309,1זכאי לתגמול בס1  ניב :התוצאה

  .דתשובה   
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  .49שאלה מספר 

  

את ְלַנ[)ת !ְחַראי  ניב, "נגה"Lֵינ) ְלֵבי; ֶחְבַרת ְלִפי ֶהְסGֶ#ֶ 'Fְֵחַ(' ֵמרֹא# . ע)ֵבד ִנָ[י);הוא  ניב
. 20:00ַהָ,ָעה ועד  18:00ֵמַהָ,ָעה , 'Lְָכל Rַעַ ְ#ָעַתִי' , ֲעָסִקי'בכל יו' Lֶַחְבָרה  ַחְדֵרי ַהCְַדֵרג)ת

ֶרְ$ ֶעְזָרה )ְלצ. ָהֲעב)ָדה ֲעב�רְלי)' �  140ס$ של  ניבייבה לשל' להתח" נגה", א)ת) ֶהְסFֵ'על פי 
  .ֶאָחד ע)ֵבדַמֲעִסיק  ניב, "נגה"בLֲַעב)ַדת ַהGִָ[י); 

�של כעובד נחשב  ניב, יטוח הלאומיחוק הבְלִעְנַי� , לפי צו הביטוח הלאומי הרלוונטי, הא
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ6ֵי� המשפטי� ַה6ִָאי�/בחר(? "נגה"

 .הכנסה חייבת אחרת ולואי;  הכנסתו היחידה!ְ$ ְוַרק א' זו  ֲאָבל ,כ� .א  

 ".נגה"כעובד של  ,חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי;, ֶנְחCַבלא  ניב. לא .ב
 ".נגה"כעובד של  ,חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי;, ֶנְחCַב ניב. כ� .ג
  .מ"חוק מעוה פקודהYי פע ְמַנֵהל ִ,ְנְקֵסי ֶח36Cְנ3ת!ְ$ ְוַרק א' הוא  ֲאָבל, לא .ד

  פתרו�  

�  )סיווג מבוטחי' וקביעת מעבידי'(צו הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

, מעסיק עובדי� ושאינעובד נקיו; , )סיווג מבוטחי' וקביעת מעבידי'(לפי צו הביטוח הלאומי   הסבר הפתרו�
מעבידו של עובד נקיו; . החוק כעובד ְלִעְנַי;ייחשב , שתחו' עבודתו וזמני ביצועה נקבעו מראש

  .כזה הוא החייב בתשלו' גמול העבודה
א$ הוא מעסיק עובד , עובד נקיו; שתחו' עבודתו וזמני ביצועה נקבעו מראשהוא  ניב, אמנ'
  .חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי;, חשב כעובדהוא לא נ, לפיכ$. אחד

  .בתשובה   
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 ביו'). ַהGְִמָצא Lְִקְרַבת Lֵית)(ְלַג; ַהְ+ָלִדי'  �4ב; הַיְלT) את  ניב ְמַלֶ�ה, לעבודהLְַדְרF) , בכל בוקר  .50שאלה מספר 
Lֲַהִליָכת)  ַיְלT) ְלַג; ַהְ+ָלִדי' ְוִהְמִ#יְ$ ִמָ+דיווה את שלְל!ַחר , Lַָ,ָעה ָהְרִגיָלה ,)6/3/2011( ראשו;

  .ימי' 4ַלֲעב)ד Lְֶמֶ#ְ$  את כושרוִאLֵד התאונה  ֵעֶקב. Lְִתא�ַנת Tְָרִכי' ניבִנְפDַע , לעבודהַהNְִהיָרה 

י� המשפטי� י את המשפט הנכו� ביותר ִמ6ֵ /בחר( ?זו כתאונת עבודה6ְִתא&ָנה הא� יש לראות 
�  )ַה6ִָאי

 .)ֲעב)ָדת) ֶ#ל ִניב ְוֵעֶקב ֲעב)ָדת) ֵאֶצל ַמֲעִבידFְֵדי � ְרָעה ()ְ$ יֵא לא ֶ#ַהְ(א�ָנה ֵמ!ַחר , לא .א  

ֶ#*ֹא , Lֶֶלת�ַלֲעב)ָדה ַהְפָסָקה א) ְסִטָ+ה ֵמַהTֶֶרְ$ ַהCְק ניבֵמ!ַחר ֶ#ָחָלה Lֲַהִליָכת) ֶ#ל , לא .ב
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  פתרו�  

�  .81' ס, 80' ס �חוק הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

   �רואי' תאונה כתאונת עבודה א= א' " �לחוק הביטוח הלאומי  80' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

שבו הוא  אירעה תו$ כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקו'  ) 1(
ועקב , מ; העבודה למעונו או ממקו' עבודה אחד למשנהו, ל; א= א' אינו מעונו
  ;נסיעתו או הליכתו זו

)2(  " ...   

  :לחוק האמור 81' לפי ס

) 5(, )4(, )1(תאונה שאירעה תו$ כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות   )  א(
ודה א' חלה בנסיעה או בהליכה אי; רואי' אותה כתאונה בעב 80של סעי= ) 7(או 

כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה , הפסקה או סטיה של ממש מהדר$ המקובלת
, האמורה) 1(ְלִעְנַי; פסקה , או, הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו

או א' יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו , בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי
, כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות�ידיה אי�טח ולא נגר' עלהפושעת של המבו

  .נכות או מוות

, לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש 80של סעי@ ) 1(בנסיבות האמורות בפסקה   )  ב(
  :א� עשה זאת המבוטח לאחת מאלה, )א(ְלִעְנַי� סעי@ קט� 

)1   (�שהשר קבע כמקו' או למעו; ילדי' או למקו' אחר  כדי ללוות ילדו לג� ילדי
  ;שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו מש'

 .כדי לקיי' מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל)   2(

  .דתשובה   
 


