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 2011שנת המס 

 

 פתרון מבחן 12.2012 - שנת המס 2011
  

  הנחיות כלליות

  

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

בהנחיות ובכללי מס  ,ֵרֵלַוונִטִייםמשמעות המונחים המוזכרים במבחן היא כמשמעותם בחוקים ובתקנות ה .2
 בשאלה. ַאֶחֶרתַין ּוא ִאם ֵּכן צֶאּלָ הכנסה ובהנחיות המוסד לביטוח לאומי, 

, 30בשאלה, העובדים והעובדות הם תושבי ישראל, רווקים בני  ַאֶחֶרתַין ּו, אם לא צֵרֵלַוונִטִייםבמקרים ה .3
ו ז ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָּכִאיםוהם ֵאיָנם  ְיִחיָדה ָלֶהם ַהְכָנָסהם היחיד, שזו ַמֲעִבידַ עובדים רגילים אצל 

 ַעל ִּפי נתוני השאלה.ָלֶהם קֵנית ּוהמ

 בנקודות זיכוי.ְלִהְתַחֵּׁשב בשאלה, יש  ַאֶחֶרתַין ּובפרק מס הכנסה במבחן, אם לא צ ְתִאיִמיםַהּמַ  במקרים .4

, או אם צּוַין ַאֶחֶרת בשאלה ֵּכן ִאם ֶאָּלאלבני זוג נשואים הוא חישוב נפרד,  חישוב מס הכנסה הנערך, ִּכְכָלל .5
 לפקודה. 39או  38, 37נקודות זיכוי מכוח ס' זכאות ל ַהֵּמִקים נתוןבמסגרת השאלה, , ניתן

הנובעות מהחוקים,  ִמְזָעִרּיוֹתלעובדים ולעובדות הן הזכויות ה ְקנוֹתּוהזכויות ַהמ ַין ַאֶחֶרת בשאלה,ּואם לא צ .6
ִצי ּו, המעביד ֵאינוֹ צד להסכם ִקיּבת בשאלהאם לא ִנְכָּתב ַאֶחֶר . ְּכלוַֹמר, הֵרֵלַוונִטִייםמהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחלוֹת על המעביד והעובדים ולא קיים  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיִצי, ֵאין ּוִקיּב ֶהְסֵּדרמיוחד או כללי, ֵאין 
 ֶהְסֵּכם עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִטּיוֹת לשאלה.

   
  מס הכנסה

   
  
  
  
  

  .1שאלה מספר 

  

  ָהְרִכיִבים הבאים:את ָּכַלל  ענתשל  5/2011תלוש 

  ₪  6,325  :בסיס משכורת
  ₪   1,430  :ַעל ִּפי התקנות ְּבִניּכּוי ֶׁשהּוְּתרּוהוצאות נסיעה לחו"ל 

  ₪  1,265  פדיון חופשה:
  ₪  2,319  :שווי שימוש ברכב צמוד

  ?תלוש זהב ס")ְלמַ  ְּברּוטוֹ ("שכר סך רכיבי השכר החייבים במס הכנסה מהו 

 ₪  11,339  .א  
 ₪  6,325  .ב
 ₪  9,909  .ג
  ₪  8,644  .ד

  פתרון  

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

  ).תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות

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

שניתנו לעובד ממעבידו; תשלומים  קצובהבת הנאה או השתכרות או ריווח מעבודה; כל טו  "
שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החזקת רכב או טלפון, נסיעות לחוץ 
לארץ או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד, אך ְלַמֵעט תשלומים ָּכָאמּור המותרים לעובד 

 -ון נייד שהועמד לרשותו של העובד; והכל כהוצאה; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפ
ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד במישרין או בעקיפין או שניתנו לאחר 

  " לטובתו;

) 2(2הוצאות נסיעה לחו"ל שהותרו בניכוי ַעל ִּפי התקנות, ֵאיָנן הכנסה חייבת במס לפי ס' 
  לפקודה.

  :ענת של 5/2011הכנסה ("שכר ְּברּוטֹו ְלַמס") בתלוש  סך רכיבי השכר החייבים במס

  בסיס משכורת 325,6+  פדיון חופשה 1,265+ שווי שימוש ברכב צמוד  2,319=  ₪ 9,909

  .גתשובה   
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ַסְרַּבל ממעבידו  קיבל 4/2011-. ב"ַהְדָּבַרת ַמִּזיִקים - ֲעָנת "מעבידו אצל  ְּכַמְדִּביר עמר מועסק  .2שאלה מספר 
על בגדיו ָמֵגן הסרבל מר. ֵאין בסרבל ִמּׁשּום נֹוחּות לע₪.  310 -. שווי הסרבל ועלותו חדש עבודה

באותו חודש קיבל  .)התקנות הבטיחות בעבודלפי ( ועל גופו, והוא חייב ללבוש אותו בזמן העבודה
  .₪ 260ָתּה ועלוֶׁשֶעְרָּכּה חג הפסח, ְלֶרֶגל עמר גם מתנה 

שקיבל והמתנה  הסרבללצורך חישוב מס, בשל  מר,עשל  ומהו הסכום שיש ִלְזקוֹף לשכר
  ?ממעבידו

 ₪   260  .א  
 ₪  0  .ב
 ₪  60  .ג
  ₪  570  .ד

  פתרון  

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

(חטיבה  34/93מס הכנסה  חוזר, תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסוימות)) ל4(2תק' 
  .ניכויים) משפטית /

  הנחיות מס הכנסה.

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

שניתנו לעובד ממעבידו;  ָּבהּואו ְקצ ִהְׂשַּתְּכרּות או ריווח מעבודה; כל טֹוַבת ֲהָנָאה  "  
קת רכב או טלפון, תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, ְלַרּבֹות תשלומים ְּבֶׁשל החז

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

ן או ֵּבין שניתנו בכסף ּוֵבין בשווה כסף, ֵּבין שניתנו לעובד ְּבֵמיָׁשִרי -של העובד; והכל 
  ַּבֲעִקיִפין או שניתנו לאחר ְלטֹוָבתֹו; "

  :סרבל המגן

  על מנת שיסווג כ"בגד עבודה": המצטברים ממלא את התנאיםסרבל המגן   

הבגד הינו "מגן" ובא לשמור על הבגדים הרגילים של העבודה מבלאי מוגבר עקב סוג   )א  
  העבודה.

ציאל שימוש בבגד באופן פרטי מחוץ משמע לא קיים פוטנ -אין בבגד משום נוחות לעובד   )ב  
  לעבודה.

  .ייב העובד לעבוד בה בבגדי העבודההעבודה חִמֶּטַבע   )ג  

  עמר.הכנסת עבודה בידי מהווה אינו הסרבל כ"בגד עבודה", 

  :לרגל חג הפסח נהתמה

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

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

  .חג הפסחקיבל מהמעביד לרגל תנה ש, שווי המ₪ 260יזקף סך של  עמרשל  ולפיכך, לשכר

  .אתשובה   
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. סוג 2010שנת הרישום של הרכב:  .ּמּוָׁשּהיְלִׁש  צמוד רכב הֶהֱעִמיד לרשות ענתמעבידה של   .3שאלה מספר 
ימים במילואים. הרכב  6ענת היתה  2/2011-ב .0160, קוד דגם: 0312, קוד תוצר: 1הרכב: 

  .אותם ימים , ללא שימוש, בכלֵּביָתּהַּבֲחָנַית  ָעַמד

  ? 2/2011- ב ענתשל  המהו שווי השימוש ברכב שיזקף לשכר

 ₪     3,310  .א  
 ₪    3,400  .ב
 ₪     2,720  .ג
  ₪     2,580  .ד

  פתרון  

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

  המודל הליניארי. - טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

, שיזקף 0160 , קוד דגם0312קוד תוצר: ), פרטי( 1 :סוג, 2010ברכב ששנת רישומו  שווי שימוש  הסבר הפתרון
   .₪ 3,400  -  20112/לשכרה של ענת בחודש 

 הנקוב הרכבשווי  הוא רכב היברידי. 160 שלו דגםהקוד ו 312 שלו תוצרהקוד שרכב פרטי  למען הסר ספק,[ 

  ] .ְלַאַחר ההפחת משווי השימוש לרכב היברידי בטבלאות הוא

  .בתשובה   
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 25%טלפון סלולרי (רט"ן). לפי הסכם העבודה, ענת משלמת  ֶהֱעִמיד ִלְרׁשּוָתּה מעבידה של ענת  .4שאלה מספר 
  ₪. 126 על רט"ןאותו ְּבֶׁשל הוצאה ה עמדה 2/2011-ב הרט"ן.ְּבֶׁשל החודשית ֹוָצָאה ֵמַהה

  ? 2/2011תלוש בווי הרט"ן שיש ִלְזקוֹף לשכרה של ענת מהו ש

 ₪   94.50  .א  
 ₪   68.50  .ב
 ₪    31.50  .ג
  ₪  47.25  .ד

  פתרון    

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

  .רדיו טלפון נייד)תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ב

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

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

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

  שירותים שימוש, מע"מ, תיבה קולית,

  ₪  126.00  ) :נלווים, השתתפות העובד וכדומה   

  min)  100;  126/  ₪2 = (   63.00  ₪: 100חצית ההוצאה החודשית או הנמוך מבין מ

  126 × 25%  ₪ =   31.50  סכום ההוצאה החודשית ששילם העובד:

  63.00 -  31.50=  ₪   31.50  :ענתשל  20112/שווי השימוש שיש ִלְזקֹוף לשכר 

  .גתשובה   
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, אילן-לתואר ראשון באוניברסיטת ברשנות לימוד  ארבע 8/2008-ב סיימה, 23ענת, רווקה בת   .5שאלה מספר 
  וזכתה בתואר הראשון.

  ?2011לכמה נקודות זיכוי זכאית ענת בשנת המס 

 ז"נ  3.75  .א  
  ז"נ  2.25  .ב

 ז"נ  3.25  .ג
  ז"נ  2.75  .ד

  פתרון    

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

  :2011ענת בשנת נקודות זיכוי להן זכאית   הסבר הפתרון

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.25  נסיעות

  נ"ז  1.00  תואר אקדמי ראשון

  נ"ז   0.50  אשה

  נ"ז   753.  סה"כ נקודות זיכוי

  תשובה א.  
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בת זוגו אצל  ים, הנמצא)17-ו 15 ניבילדיו ( 2 של ַּכְלָּכָלָתם ִמְׁשַּתֵּתף ִּבְמלֹוא ,40-, בן העמר  .6שאלה מספר 
לעניין סעיף לצמיתות נשוי לענת, שהיא נכה  שהוא. זה שנתיים )2004- ממנה התגרש בלשעבר (

  א עובדת ואין לה הכנסה.ל)(א) לפקודה. ענת 5(9

  ?2011בשנת המס  עמרלכמה נקודות זיכוי זכאי 

 ז"נ  3.75  .א  
  ז"נ  3.25  .ב

 ז"נ  4.25  .ג
  ז"נ  5.25  .ד

  פתרון    

  )2(ב)(40 ,37 ,36 ,34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  :2011בשנת  עמרנקודות זיכוי להן זכאי   הסבר הפתרון

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז  0.25  נסיעות

  נ"ז  1.00  יחיד מוטב שכלכלת בן זוגו עליו

  נ"ז  00.1  השתתפות בכלכלת ילדיו שאינם איתו

  נ"ז  25.4  סה"כ נקודות זיכוי

  .גתשובה   
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בשנה.  3.5%נושאת ריבית של היא צמודה למדד ולא . ההלוואה ההלוואה ממעביד הקיבל ענת  .7שאלה מספר 
  ₪.  7,340ההלוואה על  יתרת, עומדת תקופת ַהְּזִקיָפה, הוא 12/2011בחודש 

קופת בת 0.1%-באם המדד עלה , ו5.24%(ט) לפקודה הוא 3אם שיעור הריבית לעניין סעיף 
בחישוב חודשי מקורב ( ענתמהו סכום שווי הריבית שיש ִלְזקוֹף ל), 12/2011הזקיפה (חודש 

  )התעלמו מעניין המע"מ בחישוביכם( )?12/2011ההלוואה בתקופה זו ( בגין), ומעוגל

 ₪  3  .א  
 ₪  0  .ב
 ₪  11  .ג
  ₪  18  .ד

  פתרון  

נתונים מהשאלה 
  הרלוונטיים לפתרון

 3.5%נושאת ריבית של  .למדד צמודהלא הלוואה  .₪ 7,340 - יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  בתקופת הזקיפה. 0.1%- מדד עלה בה .בשנה

  (ט) לפקודת מס הכנסה3ס'   סעיפים רלוונטיים

  תקנות מס הכנסה (קביעת שיעור ריבית)

 הכנסהעובד ממעבידו, מהווה הנחה בריבית על הלוואה שקיבל  ,לפקודה (ט)3עיף ַעל ִּפי ס  הסבר הפתרון
  .עובדבין הריבית הקבועה בתקנות לבין הריבית ששילם השפרש ההכנסה היא ההמעבודה. 

(ט) שחל עליו רק שיעור 3הלוואה ְלִעְנַין הסכום יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכום הלוואה  7,320 > יתרת ההלוואה 7,340     .     עליית המדד

  7,340×  הריבית הנדרש שיעור 5.24% / 12 = 32.05      : 5.24% -השיעור הנדרש ְלִפי התקנות 

     ריבית שנתית: 3.5% מענתהמעביד דרש 

  7,340×  ) שיעור הריבית שדרש המעביד 3.5%/  12(  = 21.41

  מינימום 32.05 -חוייב 21.41= ₪  10.64  ההפרש בין השיעור הנדרש לדרישה בפועל:

תקופת גין ב ₪ 11חויב בשווי ריבית בסך ת ענת ,ָרב ומעוגלוֹ ְמקבחישוב חודשי לפיכך, 
  הזקיפה.

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

כולה ₪ ( 150,000 -  2011. סך הכנסתה בשנת 2/1/1993, נשואה + ילד יליד 42, בת ענת  .8שאלה מספר 

 47לפי ס' ₪,  8,580בסך של  לניכוי). עקב תשלומיה לקופות גמל לקיצבה, היא זכאית ממשכורת
  א לפקודה.45לפי ס' ₪,  2,457בסך של  ולזיכוילפקודה, 

  ?2011שנת עד הכנסתה בעל ענת לשלם בכמה מס הכנסה 

 ₪  10,132  .א  
 ₪  3,526  .ב
 ₪  8,878  .ג
  ₪  17,604  .ד

  פתרון  

  .121(ג), 66, 47א, 45א, 36, 36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  .ת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים)תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכור

  תושב ישראל 2.00+  נסיעות  0.25+  אשה 0.50+  ילד בשנת בגרותו 0.50=  3.25    נקודות זיכוי:  הסבר הפתרון

  3.25×  ₪2,508 =  8,151  -סכום נקודות הזיכוי   

  ₪   150,000  : הניכויים האישייםסך ההכנסה מיגיעה אישית, לפני 

  ₪   8,580  לפקודה: 47ניכוי לפי ס' 

  150,000 -  ₪8,580 =    141,420  ):  הכנסה לאחר הניכויים האישיים( 2011הכנסה חייבת בשנת 

  חישוב המס (ברוטו):

20,740.20 ₪ = 23%  ) ×103,920 - 141,420 + ( 14%  ×43,080 + 10%  ×60,840  

  :)האישייםמס "ברוטו" בניכוי הזיכויים ( 2011על ענת לשלם בגין שנת שמס הכנסה 

  חייבתהכנסה  20,740.20 - י נקודות זיכו 8,151 - א45זיכוי לפי ס'  2,457=  ₪ 10,132)  סכום מעוגל(

  תשובה א.  
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 2011שנת המס 

 

  

משכורתה אצל אצל מעבידה ַהִּמְׁשִני.  1/8/2011-, התחילה לעבוד ב9 ילד בןנשואה + , ענת  .9שאלה מספר 
 הלמעביד הסיפקולא  101שלא מילאה טופס  מאחרבכל חודש. ₪  7,040 -מעביד זה קבועה 
 ,9/2011, 8/2011, בחודשים הממשכורת זה ניכה מעביד ,11/2011, עד ַהִּמְׁשִני ֵּתאּום ַמס

  .)(א) לתקנות הרלוונטיות5לפי תקנה ( כפי שהיה עליו לנכות מס ,11/2011- ו 10/2011

, עד ַמסהֵּתאּום ְלִפי  ישור ֵּתאּום ַמס מפקיד שומה.ַהִּמְׁשִני א הלמעבידמסרה  ענת 12/2011-ב
לסכום ֶזה ֵיׁש ֵמֵעֶבר . 35%יש ְלַנּכֹות מס בשיעור  )אצל המעביד המשני( ₪ 34,000שכר שנתי של 

  מס בשיעור ַהְּמַרִּבי.ְלַנּכֹות 

 ְלאוֹר, ה, או מהו סכום המס שיוחזר ל12/2011-ב ענתשל  הינוכה משכרהכנסה כמה מס 
  אּום הַמס?ֵּת 

 ₪   8,521  ניכוי מס  בסך של   .א  
 ₪    232  החזר מס בסך של   .ב
 ₪  12,440  ניכוי מס  בסך של   .ג
  ₪   3,400  החזר מס בסך של   .ד

  פתרון  

  ₪  34,000>   7,040×  5=   ₪  35,200  :12/2011עד  8/2011 -מ ענתשכר ִמְצַטֵּבר של   הסבר הפתרון

  

  ְלִפי אישור ֵּתאּום הַמס:  12/2011עד  8/2011-בגין שכר ממס ִמְצַטֵּבר שיש ְלַנּכֹות 

12,440  =45%  ) ×34,000 - 35,200  + (35%  ×34,000  

  

(א) לתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומְׂשַכר ֲעבֹוָדה ותשלום מס 5לפי תקנה 
יה הצהיר "מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית, או משכורת ְּבַעד משרה נוספת שעל -מעסיקים) 

או שלא מילא את הסעיף העוסק  101, או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס 101העובד בטופס 
  בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור ַהְּמַרִּבי".

את הסעיף העוסק בפרטים על הכנסות אחרות ולא  101לפי נתוני השאלה, ענת לא מילאה טופס 
על המעביד היה לפיכך, אישור תיאום מס מפקיד השומה. , 11/2011עד  המשני,המציאה למעבידה 

  .מס בשיעור ַהְּמַרִּבי לפי התקנות, 8/2011-11/2011משכרה, בחודשים לנכות 

   4×  7,040×  45%=     12,672  :11/2011עד  8/2011מס שנוכה בחודשים 

  

  12,440  - 12,672=    ₪ -232  :12/2011 בתלוש שכרמס שעל המעביד ַהִּמְׁשִני ְלַנּכֹות 

  .12/2011בתלוש שכר  ₪ 232החזר מס בסך של כלומר, ענת זכאית ל

  .בתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

מעבידה ( לפקודה 10 ס' מת עבודה במשמרות לעניןיבו מתקי ,ַיְצָרִני ְּבִמְפָעל פועלת ִיּצּורהיא ענת   .10שאלה מספר 

ְּבֶׁשל ₪  9,840 ִמּתֹוָכּה, 154,800היתה  2011 בשנת המסכורת הכוללת ממש ההכנסת). היחיד
  עבודה במשמרת שלישית.ְּבֶׁשל ₪  91,560-עבודה במשמרת שניה ו

  ? 2011 בשנת ענת קבלתש משמרות בגין במס הזיכוי מהו סכום
 ₪   10,620  .א  

 ₪   5,040  .ב
 ₪    10,170  .ג
  ₪   8,694  .ד

  פתרון  

נתונים מהשאלה 
  הרלוונטיים לפתרון

  ְּבִגין עבודה במשמרת שניה ושלישית.₪  101,400ִמּתֹוָכּה ₪,  154,800 -נסה ממשכורת הכ

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

  זיכוי ִמְׁשָמרוֹת:  הסבר הפתרון

  ₪   154,800  : 2011-הכנסה כוללת של ענת ממשכורת ב

   ₪   121,200  לפקודה: 10סכום התקרה ְלִפי ס' 

  ₪    33,600  :חלק ההכנסה העולה על סכום התקרה

  שניה  9,840+  שלישית  ₪91,560 =   101,400  שכר ִמְׁשָמרֹות שניה ושלישית:

  101,400 - ₪33,600 =    67,800  שכר ִמְׁשָמרֹות המזכה בהטבת מס:

  67,800×  ₪15% =   10,170  הטבת המס:

  בשנה₪    10,620  :וי ַהְּמַרִּבי ְּבִגין שכר ִמְׁשָמרֹות בתעשייההזיכ

  min)  10,170;  תקרה 10,620= (  ₪   10,170  בדיקה מול התקרה:

  .גתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

 תקנות מס הכנסה", לפי שניההיומית המלאה המזערית של "משמרת  מהי ִמְכַסת העבודה  .11שאלה מספר 
  ?הרלוונטיות

 .שעות רצופות 7-מלא פחות   .א  
 .שעות רצופות 5-מלא פחות   .ב
 .שעות רצופות 8-מלא פחות   .ג
  . שעות רצופות 6-מלא פחות   .ד

  פתרון  

  1תק'  -) במשמרות עבודה בעד הכנסה על המס שיעור( הכנסה מס תקנות  סעיפים רלוונטיים

  - בעד עבודה במשמרות) תקנות מס הכנסה (שיעור המס על הכנסהלתקנות  1לפי תקנה   הסבר הפתרון

, על שאיננה פחותה משבע שעות רצופותמכסת העבודה היומית המלאה,  -"משמרת שניה" 
פי סידור העבודה הקבוע, ואשר שעת ההתחלה שלה היא לאחר תום שעות העבודה של 

  " ;14.00המשמרת הראשונה אך לא לפני שעה 

  .אתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

 516,000היתה  2011. הכנסתו בשנת 1/3/2011-ָהֵחל ב ִלְצִמיתּות 100%מר נקבעה נכות של לע  .12שאלה מספר 
  ש"ח, כולה ממשכורת.

למען הסר ספק,  [?  2011בשנת המס ְלַנֵּצל ) לפקודה שעמר יכול 5(9ְלִפי ס' ַהְּמַרִּבי מהו הפטור 
  ] לפי ימים) מחושב 5(9הפטור בסעיף 

 ₪    485,911  .א  
 ₪   69,480  .ב
 ₪   432,592  .ג
  ₪   516,000  .ד

  פתרון  

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

  .מיגיעה אישיתמהווה הכנסה ₪,  516,000ממשכורת, סך של הכנסתו של עמר   הסבר הפתרון

הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור)(א) לפקודה, 5(9ְלִפי סעיף 
לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז  90%כות של , או נ100%לו נכות של  שנקבעה

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

 579,600הכנסה עד לסכום של  -ימים או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
 שקלים חדשים;

הכנסה עד לסכום של  - ימים  364ימים לבין  185אמור לתקופה שבין נקבעה נכות כ )2(
 שקלים חדשים;" 69,480

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

נסתו בשנת המס הוא כיחס שבין מספר הימים בשנת המס שלגביהם נקבעה הנכות לבין הכ
) 1יחס תקופת הנכות), ויקראו את הסכומים הנקובים בפסקאות משנה (א)( -(בפסקה זו  365

  ".(ב) כסכומים שיחסם לסכומים הנקובים כאמור הוא כיחס תקופת הנכות- ו

   יותר.ימים או  365של נכות לתקופה  לעמר נקבעה

  ₪. 579,600 -) 1)(א)(5(9הסכום הנקוב בסעיף 

     .306 -שלגביהם נקבעה הנכות  2011מספר הימים בשנת 

  2011ימים בשנת  365 - 2/2011- ימים ב 28 - 1/2011-ימים ב 31=  ימים 306

  .306/  365יחס תקופת הנכות:   

  כול לנצל בשנת מס זו):(הפטור ַהְּמַרִּבי שעמר י 2011הכנסה פטורה של עמר בשנת המס 

 min) ]  הכ' מיגיעה אישית 000,516 × 306 / 365) ; (  התקרה 579,600 × 306 / 365= [ (  ₪ 592,432
  

  תשובה ג.  
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 2011שנת המס 

 

 

לא עבדה ולא היתה לה  3/2011תום חודש שנים. עד  9זה  ְנִתיבֹות בישוב ֶקַבע תושבתהיא ענת   .13שאלה מספר 
  ₪. 176,880 -  2011סך כל הכנסתה מיגיעה אישית בשנת התחילה לעבוד.  1/4/2011-ב. הכנסה

  ?)מעוגלסכום ( 2011בשנת  ענתמהו סך זיכוי תושב הישוב לו זכאית 

 ₪  17,246  .א  
 ₪  19,718  .ב
 ₪  14,789  .ג
  ₪  22,994  .ד

  פתרון  

  11ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  .2011בכל שנת המס נתיבות תושבת בישוב היתה  ענת  הסבר הפתרון

על הכנסה חייבת מיגיעה  13%הנחה של  ַמְקָנה ,2011, בשנת המס נתיבותתושבות קבע בישוב 
  .לשנה₪  151,680אישית עד לתקרה של 

  ₪. 176,880 - 2011מיגיעה אישית בשנת  ענתסך כל הכנסתה של 

  :"ּתֹוָׁשב ִיּׁשּוב"זיכוי 

   Min)  ה חייבת מיגיעה אישיתהכנס 176,880;  תקרה 51,6801× (  שיעור ההנחה %13=  ₪ 19,718

  .בתשובה   
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 2011שנת המס 

 

 

הוגדל  2/2011- ָהֵחל ב₪.  5,340היה  1/2011- בהחודשי ברוטו  השכר. 23ת ב הרווק היא ענת  .14שאלה מספר 
  בחודש.ברוטו ₪  7,154והועמד על  )₪ 1,814-ב( השכר

מס הכנסה יגבה  כמה), 1/1/2011מתחילת השנה ( רעל בסיס מצטבאם המס מחושב 
  ? 2/2011 משכרה של ענת בתלוש

 ₪   254  .א  
 ₪   194  .ב
 ₪   224  .ג
 ₪   97  .ד

  
  פתרון  

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

  תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים)

  :2011בשנת  ענת תיים להם זכאיזיכו  הסבר הפתרון

  נ"ז  2.00  תושב ישראל

  נ"ז   0.50  אשה

  נ"ז   0.25  נסיעות

   ₪ 75.574=  209× נ"ז    75.2  סה"כ נקודות זיכוי

  

  5,340 + 7,154=   12,494   החודשים כולל התוספת: 2-שכר מצטבר ב

  12,494/  2=   6,247   החודשים: 2-השכר החודשי הממוצע ב

  ל השכר החודשי הממוצע:מס "ברוטו" המוטל ע

671.78  = ₪14%  × )5,070 - 6,247 (  +10%  ×5,070  

  מס בניכוי זיכויים אישיים שיש לשלם על השכר החודשי הממוצע:

97.03  ) = ₪0  ;574.75 - 671.78  (max 
  : 1/2011חודש מס "ברוטו" שהוטל על השכר ששולם ב

544.80  = ₪14%  × )5,070 - 5,340 (  +10%  ×5,070  

  : 1/2011בחודש מס בניכוי זיכויים אישיים ששולם 

0  ) = ₪0  ;574.75  - 544.80  (max 

  ) 97.03 × חודשים 2 ( -) 0 × חודש 1 (= ₪ 194.06  מס מצטבר לתשלום פחות מס מצטבר ששולם:  

  ₪ 194  : )מעוגל( 2011/2-ב ענת של ההמס שיגבה משכר

  .בתשובה   
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 2011שנת המס 

 

  

ימים בירושלים.  4אותה מעבידה לעבוד ָׁשַלח  2/2011- ב. ָקבּועַ  ֶפןוֹ ְּבאענת גרה ועובדת במטולה   .15שאלה מספר 
ֶהְכֵרִחִּיים לייצור  ) וכל ימי השהייה בה היוממטולהק"מ  260לירושלים (המרוחקת  הנסיעה

 140של לילות) בסך  3המעביד שילם בעד ענת הוצאות לינה במלון (. מעבידשל ה תוהכנס
לפי השער  יםמחושב, מוצגים בשאלה זו כל הסכומים בערכי דולר, כשהם ַהַּפְׁשטּות ְלַמַען. [ לכל לינה יםדולר

  ] .היציג כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה

תרגום במהו הסכום שיזקף לשכרה של ענת, לצורך חישוב מס, בשל הנסיעה לירושלים (

  ] פק, הכוונה היא לסכום שאינו מותר בניכוי על פי התקנותלמען הסר ס[  ?)ערכים דולרייםל

 $  105  .א  
 $  96  .ב
 $  420  .ג
  $   0  .ד

  פתרון  

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

אך למעט תשלומים כאמור  ...יותשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאות" -  )(א) לפקודה2(2לפי ס'   הסבר הפתרון
בין שניתנו בכסף ובין בשווה כסף, בין שניתנו לעובד במישרין או  -  ...המותרים לעובד כהוצאה

  , מהווים הכנסה מעבודה."בעקיפין או שניתנו לאחר לטובתו

  - לפי קובץ הפרשנות לפקודת מס הכנסה (החבק) 

עבודה כאמור. אולם, בהוצאה - ה הכנסת"אם ההוצאה מותרת לעובד בניכוי, אין לראות בהחזר  
עבודה. לדוגמה: הוצאות החזקת רכב -שאינה מותרת בניכוי לעובד יש לראות בהחזר הכנסת

  אינן מותרות בניכוי לעובד, ולפיכך, החזר בגינן הינו הכנסה בידו.

 ידי המעביד, יש בפקודה "קיצור דרך".-בעניין הוצאות עובד המותרות בניכוי, המשתלמות על  
לפקודה, בחר  17במקום לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתאם לסעיף 

  המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכום הזהה לסכום ההוצאה המותר בניכוי".

  , יותרו לניכוי:תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות)א) ל2(2ְלִפי תקנה 

או באזור, ובלבד שהסכום המותר בניכוי אינו הוצאות לינה שהוציא נישום בישראל   (א) 
)(ב) כשהוא מחושב בשקלים חדשים לפי 1)(ב)(2עולה על הסכומים הנקובים בפסקה (

השער היציג של הדולר כפי שפורסם לאחרונה לפני מועד הלינה, ואולם הוצאות 
קילומטרים ממקום מגוריו או  100-שהוציא נישום ללינה במקום המרוחק פחות מ

עיסוקו העיקרי, לא יותרו בניכוי, זולת אם שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה  ממקום
  הכרחית לייצור ההכנסה של הנישום;

), יותרו בניכוי הוצאות שהוציא נישום בשל ארוחת בוקר 3(ב)   על אף האמור בפסקה (
  הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי, כאמור בפסקת משנה (א) לעיל;

ה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישום במסגרת השתתפות בכנס (ג)    הוראות פסק
  בתחום עיסוקו;

  :2של תקנה  )(ב)1)(ב)(2הסכומים הנקובים בפסקה (

  כל הוצאות הלינה המוכרות;  -דולר  108-)   לגבי לינה שעלותה נמוכה מ1(

ות, אך לא פחות מהוצאות הלינה המוכר 75% -דולר  108-)   לגבי לינה שעלותה גבוהה מ2(
  דולר ללינה; 108-מ

דולר  246, או 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתאם לתקנה    -הוצאות לינה מוכרות" "
  .ללינה, הנמוך ביניהם

מהוצאות  75%יותרו לניכוי . לפיכך, דולר 108-מהלינות היתה גבוהה  3-מ עלותה של כל אחת
  .דולר ללינה 108- הלינה המוכרות, אך לא פחות מ

  min  ;108$  [max $ התקרה ) $246 ההוצאה בפועל ;  140× (  %75× [ לינות  $3 =  324

  $ 140×  $3 =  420  :  הלינות 3המעביד בעד ששילם סה"כ הסכום 

  $ 324  הלינות:   3סה"כ הסכום שיותר לניכוי בעד 

  ) $ 420 -$  324=  (  $ 96  :, אותן יש לזקוף לשכרה של ענתהוצאות לינה שאינן מותרות בניכוי
  

  .בתשובה   
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, במוסד שותק לחלוטיןמ, הָאִביהָ הוצאות החזקת  ְּבַעד₪  29,700ענת מה שיל 2011שנת ב  .16שאלה מספר 
₪  7,200 -ָהָאב  ַהְכָנַסת ₪. 124,800 - 2011ענת בשנת החייבת של  ההכנסת. מיוחד סיעודי
  ה).  ֶּפְנִסּיָ  ִמֶּקֶרן( בחודש

  במוסד? ָאִביהָ להחזקת  הְּבַעד הוצאותי 2011לענת בשנת יּוַתר שהזיכוי  ומה

 ₪    5,016  .א  
 ₪   10,395  .ב
 ₪   4,935  .ג
  ₪    5,460  .ד

  פתרון  

  44ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  סד)תקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת וזיכוי ְּבַעד הוצאות ְּבֶׁשל החזקת קרוב במו

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

המזכה),  -ענין (להלן לפקודה, לפי ה 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְּבַעד נטול יכולת לפי סעיף 
בשנת המס, ואם ֵאין ₪  255,000אם ההכנסה החייבת של המזכה ושל בן זוגו, לא עלתה על 

ְלַרּבֹות  -שנת המס; ְלִעְנַין ֶזה, "הכנסה חייבת" ב₪  159,000אם לא עלתה על  -למזכה בן זוג 
  ".הכנסה פטורה ממס ַעל ִּפי דין

חייבת" של הקרוב "המזכה" כוללת הכנסה פטורה לפי  שלעיל, "הכנסה 1ְּכלֹוַמר, לפי תקנה 
  ) לפקודה.5(9סעיף 

   -ומן הכלל אל הפרט 

לתקנות מס הכנסה (זיכוי ְּבַעד נטול יכולת...)]   1[כהגדרתה בתקנה  אבהחייבת של ה והכנסת
  ] אבההכנסת  7,200×  12= ₪  86,400 [                   ₪.  86,400 - 2011בשנת 

שלעיל  1לפי תקנה של המזכה החייבת ת ההכנסה נמוכה מתקר₪)  86,400( אבל ההכנסה זו ש
)159,000 .(₪  

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

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

  ..".מהכנסתו החייבת.

  ₪ ) 124,800×  12.5%( =   ₪    15,600  החייבת של ענת: מהכנסתה 12.5%

 12.5%במוסד מיוחד, העולה על  אביהו של ד החזקתענת ְּבעַ  מהחלק מהסכומים ששיל
  ) 29,700 - 15,600( =   ₪   14,100  החייבת : המהכנסת

  :במוסד אביהלהחזקת  הְּבַעד הוצאותי 2011הזיכוי שיּוַתר לענת בשנת 

  935,4 ₪   = )%35  ×100,14 ( ₪  

  .גתשובה   
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  .17שאלה מספר 

  

דמי נסיעות  המעביד לו משלם, הרגיל שכרו על נוסף. )ברוטו( ₪ 4,893 -  עמר של הרגיל שכרו
  חודש. בכל נטו₪  413 של בסך

התעלמו מדמי ביטוח ( ("שכר ברוטו למס")? 1/2011-לצורך חישוב מס ב עמר של ומהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 ₪  5,306  .א  
  ₪   5,352  .ב

 ₪   5,365  .ג
  ₪   5,287  .ד

  פתרון    

  . 121 ,36, 34 ס' -פקודת מס הכנסה   יםסעיפים רלוונטי

  )תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים

  ₪ 4,893   עמר רגיל שלה ושכר  הסבר הפתרון

  נקודות זיכוי:

  2.00  נ.ז. תושב ישראל

  0.25  נ.ז. נסיעות

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

. )10%מדרגת מס ( ₪ 489.30בחודש הוא ₪  4,893משכורת של  ְּבִגיןהמס, המס  לפי טבלאות
  ."תוספת הניהול" הקבועהתשלום כלומר, ניתן להתעלם מנקודות הזיכוי בגילום 

  .10%במדרגת מס שולי  עמר נמצא 4,893בשכר 

   4,893+  413) /  1 - 10%= (  5,351.89<  10%"גבול" מדרגת המס  5,070

  בגילום אנו חורגים ממדרגת המס הנוכחית. -מסקנה 

  ) 070,5 - 4,893 ( = ₪ 177, נותר "ברוטו" בסך %10במדרגת מס 

  ₪. 17.70  - 10%ומס בשיעור ₪,  159.30 -"נטו"  90%-מתפצלים ל₪  177

   413 -  ₪159.30 =  253.70יתרה שנותרה לגילום:  

  .14% -מדרגת המס לגילום היתרה 

  253.70) /  1 -  %14= (    ₪ 00295.  גילום היתרה:   

  177.00+  295.00=   ₪  472.00  כשהוא מגולם:₪  413הסכום   

   4,893+  472=  5,365>  14%"גבול" מדרגת המס  8,660

     ₪ 5,365  :    2011/1-  לצורך חישוב מס ב עמר של ושכר

  .גתשובה   
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  .18שאלה מספר 

  

  לסכומים הבאים:  מר, זכאי עמעבידועם פרישתו מעבודתו אצל 

 ₪  4,974  משכורת החודש האחרון  .1
 ₪   14,922  פיצויי פיטורים  .2
 ₪   2,321  פדיון ימי חופשה   .3
 ₪    1,685  הפרשי שכר  .4

  כ"מענק פרישה"? עמרשל  161-מהו סכום הרכיבים שניתן לכלול אותם בטופס ה

 ₪   17,243  .א  
 ₪   14,922  .ב
  ₪   22,217  .ג

 ₪   18,928  .ד
  

  פתרון    

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

 תשלומים המהווים את משכורת החודש האחרון, הפרשילפי הנחיות מס הכנסה, אין לראות   הסבר הפתרון
  ה.הפריש-חופשה כחלק ממענק שכר או פדיון ימי

"פדיון ימי "משכורת החודש האחרון", ֶׁשל לפיכך, אין לכלול את הסכומים שקיבל העובד ּבְ 
  חופשה" ו"הפרשי שכר" במסגרת מענק הפרישה.

 :161מתוך טופס 

   

כ"מענק  מרשל ע 161-בטופס ה ושניתן לכלול אות הרכיב היחידבמקרה שתואר בשאלה, 
  . ₪ 14,922, הוא רכיב "פיצויי פיטורים" בסך של פרישה"

  .בתשובה   
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  הבאים: התשלום ֵמְרִכיֵביהורכב  ענתשל  8/2011תלוש   .19שאלה מספר 

  ₪  3,460  :שכר יסוד. 1
  ₪   130  תוספת יוקר:. 2
  ₪   510  השלמה לשכר מינימום:. 3
  ₪  450  שכר שעות נוספות:. 4

, לפי הסעיף הרלוונטי בחודש זה קרן השתלמותמהי המשכורת הקובעת של ענת לעניין 
  ?בפקודת מס הכנסה

 ₪  4,100  .א  
 ₪  4,550  .ב
 ₪  3,970  .ג
  ₪  3,590  .ד

  פתרון  

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

   -(ה) לפקודה 3לפי ס'   הסבר הפתרון

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

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

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

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

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

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

לא תעלה  לפיכך, במשכורתה הקובעת לקה"ל של ענת אין לכלול שכר שעות נוספות. כמו כן,
  ₪. 15,712המשכורת הקובעת לקה"ל על 

  של ענת: לקרן השתלמות "משכורת קובעת"

  min]  תקרה 15,712) ; שכר יסוד  3,460+  תוס"י 130+  השלמה לשכר מינימום 510= [ ( ₪ 4,100

  .אתשובה   
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  מעבידים: 2עמר עבד אצל   .20שאלה מספר 

  ֶהֵּקף ִמְׁשָרה  ַאֲחרֹון ָׂשָכר  ֲעבֹוָדה ְּתקּוַפת  

  100%  ₪  9,600  שנים 8  מעביד א'

  100%  ₪  12,500  שנים 4  מעביד ב'

 ביקש "רצף זכויות פיצויים"אצל מעביד ב', הוא ד וֹ ַלֲעבִמָּיד ממעביד א' ועבר  ָּפַרׁשעמר  ַּכֲאֶׁשר
 , ְמַבֵּקׁש4/2011- ') בבעביד ו האחרון (ממעבידמ עם פיטוריו .)פקיד השומה אישר את רצף הפיצויים(

₪  149,300 - ביטוח המנהליםמעבידיו בני הפיצויים שהצטברו מש כספיכל  את וֹ ִלְמׁשעמר 
  ] ו ביטוח מנהלים.המעבידים הפרישו לאות שני[  (ּכֹוֵלל רווחים).

  ?א) לפקודה7(9ס'  ), לפישהצטברו כספי הפיצוייםהפרישה ( החלק החייב במס של מענקו המ

 ₪   16,700  .א  
  ₪   25,900  .ב

 ₪   9,500  .ג
 ₪   22,500  .ד

  
  פתרון  

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

, במעבר ֵּבין המעבידים. לפיכך, ) לפקודה4א)(א)(7(9לפי סעיף עמר בחר ברצף זכויות פיצויים,   הסבר הפתרון
קופת עבודה אחת כת , שכללו פרישות רצופות,המעבידים שנייראו את תקופות עבודתו אצל 

העומדים כספי מרכיב הפיצויים את  .')בשנות עבודה) אצל המעביד האחרון (מעביד  12(
ְּבֶׁשל פרישותיו אלו, בעת פרישתו מהמעביד האחרון, שמקורם במענקים , של העובד לזכותו

  כחלק ממענק ַהְּפִריָׁשה של המעביד האחרון.יראו ₪),  149,300ּכֹוֵלל הרווחים (

  של עמר:ָּפטּור  ַמֲעָנק

 min  { min)  תקרה 11,650; משכורת אחרונה 12,500× (  ש' עבודה  12;  ₪149,300 = {  139,800
  הצטברות הפיצויים 300,149 -פטור 800,139=  ₪ 500,9  החלק החייב במס של המענק: 

  .גתשובה   
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ום חודש בתחודשים מלאים.  23 שלירות סדיר (חובה) ש 7/1/2009- ב םסיי, 23בן  ,עמר  .21שאלה מספר 
למען [  ְקבּוָעה ִּכְלַהָּלןהיתה , 2011חודשי שנת אחד מבכל  ,משכורתו. פוטר מעבודתו 11/2011

  :] 11/2011הסר ספק, זו היתה גם משכורת החודש ששולמה לו לחודש 

  ₪    5,910  תחודשי . משכורת1
  ₪   2,050  צמוד שימוש ברכב . שווי 2

  , חושבו הסכומים הבאים:11/2011תשלום שכר  מֹוֵעדשמולא ּבְ  161- טופס הב

  ₪  17,730 -  לפקודה) א7(9 ס' לפי ממס פטור פרישה מענק. 1

  ₪  9,600 -  הכנסה במס חייב פרישה מענק. 2

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

 ₪   0  .א  
 ₪   1,452  .ב
 ₪   1,732  .ג
  ₪    121  .ד

  פתרון  

  .  121, 66 א,36 ,36, 34ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

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

  לא נלקח בחשבון בחישוב המס. ₪) 17,730( א) לפקודה7(9ר ממס ְלִפי ס' ּוָּפטהַ ְּפִריָׁשה הַ ַמֲעַנק   הסבר הפתרון
  ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור:

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

היה משכורת בלתי קבועה, ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה  ּומהחלק שאינו פטור, מס ְּכִאיּל התשלום
  ..."לעובד

  ניכוי מס הכנסה מ"משכורת בלתי קבועה":

מעביד המשלם " - ...) תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(א) ל4ְלִפי תקנה 
; 12-, בעת התשלום, מס בסכום השווה להפרש המס המוכפל בלעובד משכורת בלתי קבועה, ינכה ממנה

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

  ..."מהמשכורת הבלתי קבועה

  החישוב:

  תושב ישראל 2+  נסיעות  0.25 + חייל משוחרר 2 = 4.25    נקודות זיכוי:

  25.4×  209=  ₪ 888.25  -סכום נקודות הזיכוי   

  5,910+  ₪2,050 =  7,960   : 11/2011משכורת החודש ששולמה לעמר, לחודש 

  9,600/  ₪12 =  800  החלק השנים עשר מ"המשכורת הבלתי קבועה" (המענק החייב):

 7,960+  800 ₪ = 8,760       מהמשכורת הבלתי קבועה: 12-ת החודש + החלק המשכור

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

1,032.60 ₪ = 23%  ) ×8,660  - 8,760 + ( 14%  ×3,590 + 10%  ×5,070  

  max)  0; 1,032.60 - 888.25= (  ₪  144.35  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

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

911.60 = ₪ 14%  ) ×5,070 - 7,960  ( +10% × 5,070  

  max)  0; 911.60 - 888.25= (  ₪  23.35  מס בניכוי זיכויים אישיים: 

  144.35 - ₪23.35 =  121.00  הפרש המס:

, אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק ("המשכורת הבלתי 12-ב הפרש המס מוכפל
  121×  12=  ₪ 452,1  קבועה"):

  .בתשובה   



22 
 

 2011שנת המס 

 

 

  .22שאלה מספר 

  

לעמר אין רכב ( ₪ 33,558 -  01/2011בחודש  ְלצֹוֶר ַּתְׁשלּום מס ("ְּברּוטֹו ְלַמס") שכרו של עמר

 ַמְרִּכיבבחודש (ַעל ֶחְׁשּבֹון ₪  1,092עבורו לקופת גמל לקיצבה ְפִריׁש מַ ו של עמר מעביד  .)צמוד
למען הסר ספק, עמר מפקיד גם הוא בחודש [₪  1,186בדן כושר עבודה ואביטוח ולתגמולי המעביד), 

  ].את חלקו, כדין, לאותה קופת גמל

גמל לקצבה  הפרשות המעביד לקופת בגין 1/2011מהו השווי שיש ִלְזקוֹף לעמר בתלוש 
  ולביטוח אובדן כושר עבודה (סכום מעוגל)?

 ₪   214  .א  
 ₪   23  .ב
 ₪   11  .ג
  ₪   0  .ד

  פתרון  

  ) לפקודת מס הכנסה, הנחיות מס הכנסה14(32סעיף   סעיפים רלוונטיים

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

  :2011בשנת המס א.כ.ע. ה לרכישת ביטוח חישוב ההוצאְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניין   הסבר הפתרון

 :קיצבהמרכיב תגמולי מעביד בקופ"ג לחישוב הזקיפה ְּבִגין ההפרשה ל .1
  ₪. 33,558של עמר ללא שווי השימוש ברכב:   הכנסת עבודה

  min )רכבב שווי שימוש ללאהכנסת עבודה  33,558 ; 33,228 ( × 7.5% = ₪ 2,492.10 <₪  1,092

 max)  0;  1,092 -  2,492.10( = ֵאין שווי קיצבה: 

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

  תקרה ראשונה:

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

3.25%  =33,558  /1,092  

  , כשהתוצאה לא תפחת מאפס:7.5%-ת המעביד לקיצבה נפחית מעור הפרשישאת 

%25.4  ) =0  ;%25.3 - %07.5  (max  

  ונבחר את הקטן ִמֵּבין השניים: 3.5%-נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

%50.3  ) =%25.4 ;%03.5  (min  

  במשכורת העובד, ונקבל את התקרה הראשונה:הנמוך נכפיל את השיעור 

  %3.50×  33,558=   ₪ 174.53,1  :1תקרה 

   תקרה שניה:  

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

  min)  33,558;  33,228× (  %3.5=  ₪ 162.98,1  :2תקרה 
   תקרה שלישית: 

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

.10400,1  = ₪1,092 - %7.5  ) ×33,228  ;33,558  (min 

   max)  10400,1.;  0= (  ₪ 10400,1.  :3תקרה 

  תקרת ההוצאה האפשרית לא.כ.ע. היא הקטנה ִמֵּבין שלוש התקרות שחישבנו:

  min)  53.174,1;  1,162.98;  10400,1.₪ = (  1,162.98  תקרת ההוצאה לא.כ.ע.:

  ְזקֹוף:נפחית את תקרת ההוצאה לא.כ.ע. מההפרשה ְּבפֹוַעל, ונקבל שווי א.כ.ע. שיש לִ 

  max)  186,1 - תקרת ההוצאה 1,162.98;  ₪0 = (  0223.=  )סכום מעוגל₪ ( 23  שווי א.כ.ע.:

  .בתשובה   
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 ומשכר 5% פנסיה לקרןֲעבּורֹו  ַמְפִריׁש היחיד ומעביד. ₪ 10,700 - 01/2011-ב עמרשל  ושכר  .23שאלה מספר 
 הסר למען. [ומשכר %5 של שיעור קרן באותה העובדֵלי ּוַּתְגמְלַמְרִּכיב  םמשל עמר. חודש בכל
  ].גמל לקופות עמר של היחידה והפרשת זו, ספק

ְלַמְרִּכיב  ותשלומי בשל, 01/2011בתלוש  עמרקבל יא' לפקודה) ש45ס'  לפיוי ממס (מהו הזיכ
  בקרן הפנסיה? העובדֵלי ּוַּתְגמ

 ₪   200.90  .א  
 ₪   143.50  .ב
 ₪   187.25  .ג
  ₪   262.15  .ד

  פתרון  

  א.45ס'  -פקודת מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  10,700×  ₪5% =  535  -הפרשת עובד לקופת גמל לקיצבה (קרן הפנסיה)   הסבר הפתרון

    - 01/2011- ב עמרהמזכה של  והכנסת

 min} תקרת הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה 200,8; הכנסה בפועל ₪10,700 = {  8,200

  min) }  8,200×  %7 =  574; (  הפרשה בפועל 535= {   ₪  355  - מגבלת עמית שכיר 

  535×  %35=        ₪ 187.25  -א 45לפי ס'  זיכוי

  .גתשובה   
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הגיע לראשונה לישראל והתחיל  1/5/2011-ב". ַזַּכאי חּוץ ּתוַֹׁשב, הוא "25בן  זר עובדעמר,   .24שאלה מספר 
ועבד אצל מעבידו בכל  31/12/2011עד  מר שהה בישראלעמעבידו. לעבוד באותו יום אצל 

  אותם חודשים.

  ?5/2011תלוש בשל עמר  שכרויובא בחשבון בחישוב המס על מהו סכום נקודות הזיכוי ש

  ₪   195.94  .א  

  ₪   470.25  .ב

  ₪   0.00  .ג

  ₪  313.50  .ד

  פתרון    

  א.36ס'  -. פקודת מס הכנסה אי)(נקודות זיכוי לתושב חוץ זכְּכָלֵלי מס הכנסה   סעיפים רלוונטיים

  .תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים)

  :(נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)לפי ְּכָלֵלי מס הכנסה   הסבר הפתרון

  בכללים אלה:   .1"

  א לפקודה;3כהגדרתו בסעיף  -אזור" "  

  התקיימו בו כל אלה:יחיד תושב חוץ ש -"תושב חוץ זכאי"   

  )   שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות ַעל ִּפי דין;1(  

הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות ניכוי הוצאות   ) 2(  
  שהייה;

תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ),  -"תקנות ניכוי הוצאות שהייה" 
  .1979-התשל"ט

) לפקודה, יובאו 2) או (1(2בחישוב המס על הכנסה של תושב חוץ זכאי, לפי סעיף   (א)   . 2  
  .נקודות זיכוי 2.25בחשבון 

שהה תושב חוץ זכאי בישראל או באזור בחלק משנת המס, יובא בחשבון בחישוב   (ב)   
ן המס על הכנסתו, החלק השנים עשר מסכום נקודות הזיכוי ָּכָאמּור בסעיף קט

  (א), כשהוא מוכפל במספר החודשים שבהם שהה בארץ בשנת המס."

לא  , עמר)(נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאילכללי מס הכנסה (ב) 2לאור הוראות ס' ען הסר ספק, מל
התחלת וזכאי לנקודות זיכוי בשל העדר הכנסה מתחילת שנת המס ועד לתחילת שהייתו בישראל 

  ו.מעביד אצל עבודתו

בגין  ₪ 470.25 סך של יובא בחשבון 5/2011שכרו של עמר בתלוש וב המס על לפיכך, בחיש
  ] 2.25×  ₪209 =  470.25[   נקודות זיכוי.

  .בתשובה   
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ְּלָמה ְלעֹוְבֶדיָה את יִׁש ) 'ב יום( 1/8/2011-ב. בכל חודש 1-בענת משלמת את משכורות עֹוְבֶדיָה   .25שאלה מספר 
  .7/2011דש משכורת חו

 לקופות ְלַהֲעִביר ַעל ענת), קופות גמל כללים לאשור ולניהול(על פי תקנות מס הכנסה , מתי
? (בחר/י את המשפט הנכון ביותר עוְֹבֶדיהָ  של 7/2011משכורת  בעד התשלומים הגמל את

  מבין המשפטים הבאים)

 .1/8/2011יום ימי עסקים מ 30-לא יאוחר מ  .א  
 . 7/2011 ום חודשימים מת 15-לא יאוחר מ  .ב
 .1/8/2011יום ימי עסקים מ 7-לא יאוחר מ  .ג
  . 7/2011 ימים מתום חודש 9-לא יאוחר מ  .ד

  פתרון  

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

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

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

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

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

  . בכל חודש 1- בענת משלמת את משכורות עֹוְבֶדיָה 

  .7/2011ְּלָמה ְלעֹוְבֶדיָה את משכורת חודש יִׁש ) 'ב יום( 1/8/2011-ב

כל יום מימי השבוע שבו רוב בעלי רשיון בנק לפי חוק הבנקאות פתוחים הוא יום עסקים" "
  .1948-תש"חרי שלטון ומשפט, לעסקים, זולת אם הוא ערב יום מנוחה כמשמעותו בפקודת סד

ימים מתום  15-הם מועד מוקדם יותר מ 1/8/2011) מיום ה', ללא ערבי חג- ימים א'ימי עסקים ( 7
  .7/2011חודש 

לא של עובדיה  7/2011לפיכך, על ענת להעביר לקופות הגמל את התשלומים בעד משכורת 
  ).יהחודשית לעובדיום תשלום המשכורת ה( 1/8/2011ימי עסקים מיום  7-יאוחר מ

  .גתשובה   
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  דיני עבודה
  
  
  
  

תו" בדבר פירוט תנאי עבודב"הודעה לעובד לפרט  ישותקנותיו,  האם, לפי החוק הרלוונטי  .26שאלה מספר 
בחר/י את (? )וכו' משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום(משולם השכר  ֶׁשְּלִפיוהבסיס את 

  )ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאיםהמשפט הנכון ביותר 

 כן. יש לפרט עניין זה בהודעה לעובד.  .א  
 .עניין זה מפורט בתלוש השכרלא.   .ב
 .הסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובדֶאָּלא ִאם ֵּכן קיים  כן,  .ג
  בשכר.עובד  העובד הואלא, ֶאָּלא ִאם ֵּכן   .ד

  פתרון    

  11ג), ס' (2ס'  -  ודה)חוק הודעה לעובד (תנאי עב  סעיפים רלוונטיים

  )1(2תק'  -) (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיהתקנות הודעה לעובד 

בהודעה לעובד לפי  ,)(תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיהלתקנות הודעה לעובד  )1(2ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
  :לחוק, ייכללו גם פרטים אלה 3 - ו 1סעיפים 

כורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר מש  :)  הבסיס שלפיו משולם השכר1(  "
  "  תוצרת או שכר קיבולת;

  
 .אתשובה 
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משלם המעביד לעמר את  בכל חודש, 9- דש. בעל בסיס של חולו ִמְׁשַּתֵּלם של עמר עבודה השכר  .27שאלה מספר 
ילם המעביד לעמר את שכרו באותו חודש נפל ביום חג, ש 9- שהֵמַאַחר  שכר החודש הקודם.

  בחודש. 10-כלומר ב, שלאחר החגביום 

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים את שכרו של עמר? (ֵהִלין האם המעביד 
 )ַהָּבִאים

 המעביד. ֵאֶצל "מנוחה וםב"י נפל באותו חודש 9-, ֵמַאַחר שהלא  .א 
 בחודש. 10-ברק שולם לו שהשכר , ֵמַאַחר כן  .ב
 .בחודש 1-ה ֶׁשְּלַאַחר תשיעיביום הלו שולם השכר שַחר , ֵמַאלא  .ג
  בחודש, היה יום עבודה אצל המעביד. 8-, הערב החג ִאם ְוַרק ַא ֲאָבל ,כן  .ד

  פתרון 

  .9, 1 ס' - הגנת השכרחוק  סעיפים רלוונטיים

עם תום החודש  שכר עבודה המשתלם על בסיס של חודש ישולם" -  לחוק הגנת השכר 9ס' ְלִפי  הסבר הפתרון
 30/9/2011- הוא ה 9/2011המועד לתשלום משכורת חודש  -לדוגמא  ".בעדו הוא משתלם

  .1/10/2011- בחצות הלילה, טרם כניסת ה

  :לחוק 1לפי ס' 

  היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום שכר העבודה.  -"היום הקובע" 

  שכר עבודה שלא שולם עד ליום הקובע. -"שכר מולן" 

, הוא יום התשיעי שלאחר תום החודש בעדו הוא משתלםעבודה שלא שולם עד לכלומר, שכר 
  "שכר מולן".

  הרחבת ההסבר:

המחוקק קבע את מועד תשלום השכר החודשי "עם" תום החודש שבעדו הוא משתלם. " 
"עם" תום החודש פירושו "בזמן" תום החודש (ראה הגדרת "עם" במלון החדש של אבן 

יותר מתום החודש. עם זאת, המחוקק לא נקט סנקציה כלפי  שושן) ולא במועד מאוחר
המעביד לעניין הפעלת פיצוי הלנת השכר אלא מהיום העשירי שלאחר המועד לתשלום 
השכר. במבנה זה של הוראות החוק אין מדובר ב"תקופה" בה נדרשת פעולה אקטיבית 

הוראות חוק הגנת  כלשהי, אלא מדובר במועד ("היום התשיעי") שמעבר לו מתחילות לחול
 ". בעניין פיצוי הלנת שכר, ככל שהיה מחדל של המעביד בתשלום שכרו של עובדו השכר

  ].אסד נ' אסדי נזאר ואח'-המועצה המקומית דיר אל 300139/98ע "ע[

, שהוא "יום מנוחה" חגֵמַאַחר ש"היום התשיעי", במקרה שתואר בשאלה, נפל ביום   
), היה על המעביד לשלם את השכר לפני י השלטון והמשפטא לפקודת סדר18כמשמעותו בס' (

  באותו חודש. 8-ה, כלומר לא יאוחר מערב החג, "היום התשיעי"

 10- ברק לו  שולם שהשכרמאחר עמר, יל נובע שהמעביד הלין את שכרו של מכל האמור לע
  ליום הקובע. עד, ולא בחודש

  .בתשובה  
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, על מנת ללמוד רפואה ֶׁשְּבִאיַטְלָיה ְלרֹוָמא מקום מגוריו ֵמַאְׁשּדֹוד את עתיקמר עומד להע  .28שאלה מספר 
לתקופת  תשלוםלא ל. לאחר שמעבידו סירב לאשר לו חופשה ַסִּפיֶיְנָצה-להבאוניברסיטת 

  הלימודים, הודיע עמר למעביד על התפטרותו. 

כפיטורים? (בחר/י  עמרשל זו תפטרותו , יראו את הותקנותיו האם, לפי חוק פיצויי פיטורים
  את המשפט הנכון ביותר מבין המשפטים הבאים)

 התפטרותו זו של עמר לא תחשב כפיטורים.. לא  .א  
 כן, מאחר שלימודים בחו"ל הם סיבה המצדיקה את העתקת מקום המגורים.  .ב
 חודשים. 6לא, אלא אם כן עמר יצא ללימודים בחו"ל לתקופה העולה על   .ג
  .כי ימשיך בעבודתו עמרנסיבות שביחסי עבודה שבהן אין לדרוש ממדובר ב .כן  .ד

  פתרון  

  ).3(8ס'  -חוק פיצויי פיטורים   סעיפים רלוונטיים

  ).(ב12ס'  -שרואים אותה כפיטורים)  תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות

התפטרות של עובד עקב  לעניין חוק זה)( יראו כפיטורים) לחוק פיצויי פיטורים, 3(8לפי ס'   הסבר הפתרון
מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של " העתקת מקום מגוריו

  ". העובד. של מגוריו הכנסת מסיבות המצדיקות את העתקת מקום

לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים  12לתקנה  )ט(עד  )ג(פסקאות ב
) 3רואים התפטרותו של עובד לפי פסקה (רטות "הסיבות האחרות" בהן וורים), מפאותה כפיט

  :לחוק כפיטורים 8לסעיף 

זוגו המשרת בשירות צבאי על -... אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן  ג)(   "
פי התחייבות לשירות קבע, והמרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם 

ק"מ לפחות ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום  40הוא 
  מגוריו הקודם; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).

אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו לענין זה  ...  (ד) 
  שר הבטחון ושר החקלאות וגר באותו מקום לפחות ששה חדשים רצופים.

זוגו המשרת במשטרת ישראל -... אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן  (ה) 
דש לבין מקום מגוריו הקודם או בשירות בתי הסוהר, והמרחק בין מקום מגוריו הח

ק"מ ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר מקום  40הוא לפחות 
  מגוריו הקודם; המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).

... אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על ששה   (ו) 
הסוכנות  - ץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית חדשים לחוץ לאר

המגבית המאוחדת  -ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד -היהודית לארץ
  לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

ראל המרוחק ... אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב ביש  (ז) 
ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חדשים לפחות;  40

  המרחקים לענין תקנת משנה זו יחושבו כאמור בתקנת משנה (א).

אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוג העובד בשירות  ...  (ח) 
זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן  המדינה או גוף ציבורי אחר שאישרה לענין

פי החלטת הממשלה, והמרחק בין מקום מגוריו הקודם - הזוג מועברת לירושלים על
  ק"מ לפחות. 40ובין ירושלים הוא 

... אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום   (ט) 
אים לפחות ארבעים קילומטרים עבודה אחר ולמקום מגורים אחר בישראל הנמצ

ממקום מגוריו הקודם, ובלבד שמקום מגוריו החדש של העובד רחוק יותר ממקום 
עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים לפחות במקום מגוריו 

  .   "החדש

בה ה, אינה מהווה סיבה ש, על מנת ללמוד רפואה באוניברסיטם לחו"לום מגוריהעתקת מק
  .התפטרותו זו של עמר לא תחשב כפיטוריםכלומר,  .התפטרותו של עובד כפיטורים רואים

  .אתשובה   
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שכרו החודשי ַהּנֹוָתר . בת זוגו לא עובדת ואין לה כל הכנסה. 12, נשוי + ילד בן 40בן , עמר  .29שאלה מספר 
צו עיקול על  29/8/2011- קיבל ב עמר מעבידו של₪.  6,980 -אחרי ניכויי חובה (עפ"י חיקוק) 

 .הילעיריְּבֶׁשל חוב ₪,  12,480שכרו, עד לסכום של 
  , ְלִפי חוק הגנת השכר?עמרשל  ומשכרּוַּקל מהו הסכום ֶׁשְּיע

 ₪   3,549  .א  
 ₪   3,944  .ב
 ₪  1,745  .ג
 ₪   3,431  .ד
  

  פתרון  

  25ס'  -חוק הגנת השכר   סעיפים רלוונטיים

וק הגנת השכר, "משכר העבודה החדשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או (א) לח8ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
לשעבוד סכום השווה לגימלה בשיעור הנקוב בטור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, 

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

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

 אשר המעביד חייב לנכותו משכר עבודה על פי חיקוק".
"סעיף קטן (א) אינו חל על עיקול, העברה או שעבוד לשם  -גנת השכר (ב) לחוק ה8ְלִפי ס' 

 תשלום מזונות".
ועד לתשלום מזונות. לפיכך, הוראות ס' לא נ₪)  12,480הסכום שיש לעקל ְלִפי צו העיקול (

  (א) חלות עליו.8

לפי טור ג' בתוספת השניה לחוק הבטחת הכנסה, הסכום שלא ניתן לעקל משכר עבודתו של 
מהסכום הבסיסי",  43.5%"", הוא שני בני זוג שעמם ילדש"הרכב משפחתו" הוא " ,עמר

  :)סכום מעוגל( ₪ 3,549כלומר 

  הסכום הבסיסי 8,158×  ₪43.5% =  3,549

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

  עמרשכר העבודה החודשי של  6,980 × 80% = 5,584 < 3,549 

   - עמרעוקל משכרו של סכום שילפיכך, ה

 min ] ) שכר אחרי ניכויי חובה 980,6 - לא ניתן לעקל 549,3 = 431,3( ; החוב 480,12[  = ₪ 431,3
  .דתשובה   
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 פוטרה חודשי עבודה, 10, בתום 1/3/2011-. בחודשעל בסיס של  הל ִמְׁשַּתֵּלם ענתה של שכר  .30שאלה מספר 
  . מעבודתה

  , זכאית ענת?לפיטורים ולהתפטרות ה ימי הודעה מוקדמת, לפי חוק הודעה מוקדמתלכמ

  ימים.  25  .א  

  ימים.   10  .ב

 ימים.  16  .ג
  ימים.  0  .ד

  פתרון  

  .3, ס' 1ס'  - חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות  סעיפים רלוונטיים

  .12ס'  -חוק פיצויי פיטורים 

  :לפיטורים ולהתפטרותלחוק הודעה מוקדמת  1ְלִפי ס'   הסבר הפתרון

   - בחוק זה 

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

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

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

  

  ."תרושכמבת א "עובדיה ענת ,ְלִפיָכ. חודשִמְׁשַּתֵּלם על בסיס של  ענת של השכר
  

  חודשי עבודה. 10פוטרה בתום  ענת
  

   - לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות 3ְלִפי ס' 

  לפיטורים, כמפורט להלן: עובד במשכורת זכאי להודעה מוקדמת  " 

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

 6של  -מהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה ב  )2(
  ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;

  ל חודש ימים.ש -לאחר שנת עבודתו הראשונה   )3(  
  

הודעה  ענתלתת להמעביד לפיכך, ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, על 
               .ימים 16ל  ש הפיטורימוקדמת ל

  חודשי עבודה 6×  בשל כל חודשיום  1+ חודשי עבודה  4×  של כל חודשימים ב 2.5=  ימים 16 

  .גתשובה   
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. שבוע העבודה בחברת השקעותפקיד כ 1/6/2011- עמר, עובד בשכר (שעתי), התחיל לעבוד ב  .31שאלה מספר 
  ]. לא עובד בחגי ישראל עמר  '). [ה-(ימים א' ימים 5 של עמר, במקום עבודתו, הוא בן

  -, מתוך דו"ח הנוכחות של עמר 2011 וקטוברלהלן רשימת אירועים בא

  )עמר לא עבדפנוי / יום מנוחה (היום ה ּוִריםּפיֶעֶרב יֹום ַהּכִ  ו יום  7/10/11

  עמר לא עבד ּפּוִריםייֹום ַהּכִ  שבת  8/10/11

  עמר עבד  א יום  9/10/11

ללא סיבה מוצדקת וללא ֶנֱעָדר עמר  ּוּכֹותֶעֶרב ס ד יום  12/10/11
  הסכמת המעביד

 עמר לא עבד ּכֹותּוסחג  ה יום  13/10/11
  )עמר לא עבדפנוי / יום מנוחה (היום ה ֹותּוּכסהמועד -חול ויום   14/10/11

  ]מסר אישור מחלהעקב מחלה [ֶנֱעָדר עמר   ֶעֶרב ִׂשְמַחת ּתֹוָרה  יום ד  19/10/11

  עמר לא עבד  )2חג  -ּוּכֹות ס(  ִׂשְמַחת ּתֹוָרה  יום ה  20/10/11

  )עמר לא עבדפנוי / יום מנוחה (היום ה    יום ו  21/10/11

, ְּבַעד כמה ימי חג על 10/2011-, עמר לא ֶהְחִסיר ימי עבודה באם, ְלַמֵעט הימים שלעיל
  ? 10/2011בתלוש  דמי חגיםהמעביד לשלם לו 

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

  פתרון  

  הסכם מסגרת -צו הרחבה   סעיפים רלוונטיים

  הסכם מסגרת: - לצו הרחבה  7ְלִפי סעיף   הסבר הפתרון

  ם.  דמי חגי7  "   

חודשי עבודה במקום העבודה שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג  3עובד לאחר   א. 
(יום לפני החג ויום אחרי החג), אלא בהסכמת המעביד, יהיה הזכאי לתשלום מלא 

ימי פסח, חג  2ימי סוכות,  2ימי ראש השנה, יום הכיפורים,  2ימי חג ( 9בעבור 
  שבועות ויום העצמאות). 

  כאי לימי חג החלים בשבת. עובד לא יהיה ז  

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

עמר הוא עובד בשכר (שעתי) העובד במקום עבודתו יותר משלושה חודשים. לפיכך, הוא זכאי 
  לדמי חגים.

  . יום הכיפורים ושני ימי חג סוכות - ימי חג  3חלו  2011 באוקטובר

  יכך, עמר לא זכאי לדמי חגים ְּבֶׁשל יום חג זה.חל בשבת. לפ יום הכיפורים

. בנסיבות עמר ֶנֱעָדר ללא אישור או ַהְצָּדָקה וללא הסכמת המעביד חג הסוכותביום שלפני 
  , עמר לא זכאי לדמי חגים ְּבַעד יום חג זה.ֵאּלּו

מסר שנעדר עקב מחלה (. ברם, מאחר )2חג  -(סוכות  שמחת תורהעמר נעדר מעבודתו יום לפני 

  נחשבת כהעדרות בהסכמת המעביד. והיעדרותום זה, ) ביאישור מחלה

גם היעדרותו של עמר ביום שאחרי חג שמחת תורה היתה "בהסכמת המעביד", שכן זו ניתנה 
מראש, עת שיום זה, יום ו', נקבע כ"יום פנוי" או כאחד מימי המנוחה השבועית במקום 

  העבודה.

  ד יום חג שמחת תורה. עמר זכאי לדמי חגים ְּבעַ לפיכך, 

  . 2011/10בתלוש  (שמחת תורה)אחד חג  וםזכאי לדמי חגים בעד י , עמרלסיכום

  .אתשובה   
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במקום של חודש.  ָּבִסיס ַעללה  ִמְׁשַּתֵּלם ֲעבֹוָדָתּה ְּגמּול. ְּבִמְׂשָרה ְמֵלָאה, מועסקת 20-ענת, בת ה  .32שאלה מספר 
ולא  ְמֵלָאהעבודה עבדה  9/2011-. בשעות בחודש 172 ְּבֶהיֵּקףָגה ִמְׂשָרה ְמֵלָאה עבודתה ְנהּו

  נעדרה. 

בעד  להבחשבון ְלִעְנַין שכר מינימום, שעל המעביד לשלם  ַהּמּוָבא, ַהִּמְזָעִרימהו שכר העבודה 
  , כדי לעמוד בהוראות חוק שכר מינימום?9/2011חודש 

 ₪   4,100.00  .א  
 ₪   3,560.38  .ב
 ₪   3,791.40  .ג
  ₪    3,850.18  .ד

  פתרון  

  .2ס'  -חוק שכר מינימום   סעיפים רלוונטיים

עובד) המועסק במשרה מלאה, כנהוג  –שנים (להלן  18עובד שמלאו לו (א) לחוק, "2ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
במקום עבודתו, זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש, שכר 

  ."ומי או שכר המינימום לשעה, הכל ְלִפי העניןהמינימום הי

גמול עבודתה משתלם לה על שעות), ו 172ענת מועסקת במשרה מלאה, כנהוג במקום עבודתה (
ה, בעד ממעבידלקבל  תא זכאי. לפיכך, הילא נעדרה מעבודתה 9/2011-. בבסיס של חודש

  . ₪ 100,4 - שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימום לחודש חודש זה,

  
  .אתשובה 
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 ענת על. 1/6/1992- ב הפרטי המעביד אצל לעבוד ההתחיל, 60%היקף משרה של ב תעובדענת,  .33שאלה מספר 
 דמי משלם המעביד. הבראה דמי תשלוםַחּלֹות הֹוָראֹות ַצו ַהַהְרָחָבה ִּבְדַבר  המעביד ועל

 כלומר בעד( 7/2011חודש  ְּבַעד הבראה דמי המעביד משלם 7/2011 בתלוש בכל חודש. הבראה
   .)31/7/2011 ועד 1/7/2011- ָפה שמּוַהְּתק

ַהַּמִּגיַע  ההבראה דמי סכום מהו, ל"הנ ההרחבה צו לפי₪,  365 הוא הבראה יום מחיר אם
 ?7/2011 בתלוש ענתל

  ₪   182.50  .א 

 ₪   273.75  .ב
 ₪    164.25  .ג
 ₪   304.17  .ד

 פתרון 

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

 1/7/2011- ַהְּתקּוָפה שמ כלומר בעד( 7/2011חודש  ְּבַעדדמי הבראה ל תזכאי ענת 7/2011בתלוש  הסבר הפתרון
   .)31/7/2011ועד 

-במסתיימת ו 1/6/2011- שהתחילה ב( ענת של 20- העבודה החלק משנת  המהווזה חודש 
31/5/2012.(  

  ימי הבראה. 10ֵיׁש לשלם לעובד  20-הל שנת העבודה ְּבׁשֶ 

  לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

  כדלהלן: אחד בשל חודש, קצובת הבראה 7/2011, בתלוש ענתלפיכך, ֵיׁש לשלם ל

 ַּתֲעִריף 653×  ימי הבראה 10× חודשים בשנת העבודה  1/  12 × חלקיות המשרה %60= ₪ 50.182

 .אתשובה  
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) כוללועד () יום ב'( 3/1/11-בָהֵחל ה'). -ימים (א' 5שבוע עבודתו של עמר, במקום עבודתו, הוא בן   .34שאלה מספר 
בבוקר, מסר  6/1/11-). כשחזר לעבודה בנמסרה הודעה למעביד() עמר נעדר מעבודתו 'דיום ( 5/1/11

נוכחות בלידה של ְלצֹוֵרך ), לפיה נעדר כמתחייב בתקנות הרלוונטיותומה בידו (למעבידו הצהרה חת
ִציֵרי ַהֵּליָדה של הֹוָפָעָתם רפואי שצורף אליה, תחילת האישור הבת זוגו ענת. לפי ההצהרה ולפי 

  .23:55בשעה  4/1/11-היה בּומֹוֵעד ּתֹום ַהֵּליָדה  21:00בשעה  2/1/11- היתה ב

, וִלְזקוֹף ַעל ֶחְׁשּבוֹן תקופת המחלה הצבורה של עמר מה ימי היעדרות זכאיכבנתונים שלעיל, 
תקופת ידוע שאם , ותקנותיו , ְלִפי החוק הֵרֵלַוְנִטיענת של בת זוגו זונוכחות בלידה ְלצוֵֹרך 

  ?ימים 90 היא והמחלה הצבורה של

 יום אחד.  .א  
  .ימים  7  .ב
 .ימים   3  .ג
   .ימים   2  .ד

  פתרון  

  ).חוק דמי מחלה (היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוג  סעיפים רלוונטיים

  ).תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג

  חוק דמי מחלה.

  .1תק'  - ) תקנות דמי מחלה (נהלים לתשלום דמי מחלה

עובד זכאי לזקוף עד שבעה " :)היעדרות עקב הריון ולידה של בת זוגדמי מחלה (לחוק  1ְלִפי ס'   הסבר הפתרון
 או טיפולים בשל, והרווחה העבודה שר שקבע לכללים ימים בשנה של היעדרות, בהתאם

 המחלה תקופת חשבון על, זוגו בת של לידה בשל או, זוגו בת להריון הקשורים בדיקות
  שלו". הצבורה

  ):גכללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זולפי תקנות דמי מחלה (

עובד המבקש לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מעבודתו, לפי סעיף   . 1" 
  לחוק, ימסור הודעה למעבידו בהצהרה חתומה בידו, לפי הטופס שבתוספת.  1

יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבת הזוג בדבר  1הודעה כאמור בתקנה ל  .2
רים להריון ומועדיהם, או בדבר הלידה של בת טיפולים או בדיקות של בת הזוג הקשו

 -; לענין זה, "הרופא המטפל" 4הזוג ומועדה, לפי הענין, והכל בהתאם להוראות תקנה 
  לרבות רופא מחליף. 

לא יראו בהיעדרותו  2-ו 1כל עוד לא מסר העובד את המסמכים האמורים בתקנות   .3
  לחוק. 1היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 

לחוק, אם היא היעדרות  1רות עובד מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה לפי סעיף היעד  .4
  לצורך אחד מאלה: 

)1 (  ...  

)2(  ...  

שעות  24מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד  -נוכחות בלידה; לענין זה, "לידה"   ) 3(
  " מתום הלידה.

-ר נעדר מעבודתו החל ב. עמ21:00בשעה  2/1/11-היתה בִציֵרי ַהֵּליָדה תחילת הופעתם של 
  , כלומר, לאחר הופעתם של צירי הלידה.3/1/11

שעות מתום  24. עמר זכאי היה להיעדר עד תום 23:55בשעה  4/1/11-מועד תום הלידה היה ב
  הלידה.

נכללו בתקופה שבין תחילת הופעתם של ) 5/1/2011-ו 4/1/2011, 3/1/2011(ימי היעדרותו של עמר  3
עמר מסר למעביד הצהרה חתומה כמתחייב בתקנות שעות מתום הלידה.  24צירי הלידה ועד 

על חשבון תקופת  , בהם נעדר,אלו ימים 3לפיכך, הוא זכאי לזקוף וצירף אישור רפואי כנדרש. 
  .)ימים 90העומדת על ( המחלה הצבורה שלו

  .גתשובה   
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 ִּבְמקֹוםתו, ְלִפי ֶהְסֵּכם עבודמביתו לעבודה ובחזרה לביתו.  עמר נוסע בכל יום ברכבו הפרטי  .35שאלה מספר 
 ,, הוא מקבל דמי השתתפות בהחזקת רכבלעבודה ובחזרה בתחבורה ציבורית דמי נסיעות

חיר לכל כיוון. מ₪  7.90 -בחודש. מחיר נסיעה באוטובוס בין ביתו לעבודתו ₪  525בסך של 
 11/2011בחודש   ₪. 286 -ו מקום עבודתאת ו יוְמגּור הּכֹוֵלל את ֵאזֹור "חופשי חודשי"כרטיס 

  .ימים ְּבפֹוַעל 25עמר עבד 

בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעביד לצו ההרחבה  2ַהְּמַרִּבי ְלִפי ס' הוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזראם 
, מהו סכום דמי הנסיעות שעל ליום עבודה₪  24.40הוא  בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

  על דמי ההשתתפות בהחזקת הרכב? בנוסף, 11/2011ם לעמר ְּבִגין חודש המעביד לשל

 ₪   395  .א  
 ₪   286  .ב
 ₪  0  .ג
  ₪  85  .ד

  פתרון  

  .30, ס' 22, ס' 20ס'  - חוק הסכמים קיבוציים  סעיפים רלוונטיים

  צו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה.

צו ההרחבה בדבר ִהְׁשַּתְּתפּות המעביד בהוצאות נסיעה מכוח  נסיעה, לקצובתלכאורה, הזכות   הסבר הפתרון
, וזכות המעבידמחוזה העבודה האינדיבידואלי שבין העובד לבין , היא חלק לעבודה וממנה

.  עם זאת, אין מניעה לכך שהסכם עבודה אישי יכלול הוראה שונה זאת אינה ניתנת לוויתור
עם העובד ומעניקה לו  ְמִטיָבה ַהּׁשֹוָנהוראה מזו שבהסכם קיבוצי או צו הרחבה, ככל שהה

  תנאים טובים יותר.

מכוח צו ההרחבה האמור באה לשפות את העובד רק על נסיעה מביתו  הבעוד שקצובת הנסיע
חזרה, דמי ההשתתפות בהחזקת הרכב, בסכום קבוע, יכולים לשמש הן לאותה בלעבודה ו

ית, דמי ההשתתפות בהחזקת הרכב כוללים מטרה והן למטרות נוספות. כלומר, מבחינה מהות
בתוכם גם השתתפות בהוצאות נסיעתו של העובד לעבודה וממנה. לפיכך, ניתן לומר שדמי 
  ההשתתפות בהחזקת הרכב אינם נופלים מבחינה מהותית מדמי הנסיעות ולפחות שווים להם.

מי הנסיעות דעולים על גם מבחינת המידה, דמי ההשתתפות בהחזקת הרכב ששולמו לעמר, 
שהיו משתלמים לו מכוח צו ההרחבה.  בעוד שלפי צו ההרחבה היה המעביד יוצא ידי חובתו 

מקום את ו יוהּכֹוֵלל את ֵאזֹור ְמגּור "חופשי חודשי"חיר כרטיס מ₪ ( 286אם היה משלם לעמר סך של 

ך של ), דמי ההשתתפות בהחזקת הרכב, המשתלמים לעמר בפועל, עומדים על סו של עמרעבודת
  בחודש.₪  525

עם עמר ומעניקה  ְמִטיָבהמאחר שההוראה הנוגעת לתשלום דמי ההשתתפות בהחזקת הרכב 
לו תנאים טובים יותר ביחס להוראה בצו ההרחבה האמור, המעביד לא חייב לשלם לעמר כל 

  סכום נוסף שהוא, בגין הוצאות נסיעה לעבודה ובחזרה.

  .הנמלים נ' יהונתן ברקתרשות  1-4לה/ ארצי)דב"ע (  עניין:ל ר'

 .נשואה זנקס ניהול השקעות בע"מו גל ארז נ' נשואה זנקס בע"מ 300678/99עב (ת"א)   
  .גתשובה   
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  .36שאלה מספר 

  

בשבוע ביום א', . )ו'-א'(ימים  6הוא בן ו, במקום עבודת, )עובד בשכר( של עמר ושבוע עבודת
בבוקר. בכל שאר  4:30-ביום ב' התחיל לעבוד ב .בבוקר 4:00ה בשע התחיל לעבוד ,האחרון

  :בשבוע זה ולהלן סיכום שעות עבודתבבוקר.  6:00הימים התחיל לעבוד בשעה 

  סה"כ  ו'  ה'  ד'  ג'  ב'  א'  יום

  49  11  6  5  9  10  8  שעות עבודה

שעות  בעד ומהו השכר שיש לשלם ל₪,  56אם השכר הרגיל לשעת עבודה של עמר הוא 
  ?לפי הוָֹראוֹת חוק שעות עבודה ומנוחה, בשבוע זה ודתעבו

 ₪   2,912-מ לא פחות  .א  
 ₪   2,842-מ לא פחות  .ב
 ₪   2,856-מ לא פחות  .ג
  ₪   2,884-מ לא פחות  .ד

  פתרון  

  ).2000הסכם מסגרת ( -.  צו הרחבה 18, 16, 2, 1ס'  -חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפים רלוונטיים

שעות  8יום עבודה לא יעלה על  - ימים בשבוע 6לעובדים דה ומנוחה, לפי חוק שעות עבו  הסבר הפתרון
עבודה. בעבודת לילה וביום שִלְפֵני המנוחה השבועית וביום שִלְפֵני חג שהעובד אינו עובד בו, 

("תחום  לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודהֵּבין ַעל ִּפי חוק ּוֵבין ַעל ִּפי ֶהְסֵּכם או נֹוַהג, 
  ה").יום עבוד

שבוע עבודה לא יעלה על ארבעים לפי צו ההרחבה בעניין קיצור שעות העבודה השבועיות, 
  ("תחום שבוע עבודה").  שעות עבודה ושלוש

היו בתחום  וְּכלֹוַמר, שעתיים מתוך יום עבודתבוקר. ב 4:00יום א' בשעה עמר התחיל לעבוד ב
שפירושה לפי חוק ( "עבודת לילהב"ם זה עבד ביו עמר . לפיכך,06:00ּוֵבין  22:00השעות שבין 

ביום זה  .)"06.00ּוֵבין  22"עבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין  - שעות עבודה ומנוחה 
  .לא יעלה יום עבודה על שבע שעות עבודה

יעלה יום עבודה על שבע שעות . גם ביום זה לא היום שלפני המנוחה השבועיתיום ו' הוא 
  .עבודה

היו בתחום השעות שבין  ומתוך יום עבודתרק שעה וחצי ְּכלֹוַמר, בבוקר.  4:30ביום ב' עמר התחיל לעבוד בשעה 
  .ב"עבודת לילה"עבד ביום זה לא  עמר . לפיכך,06:00ּוֵבין  22:00

  

  :החישוב

   -             1.00          1.00    7.00       7.00         8.00    א

   -             2.00          2.00    15.00     8.00         10.00  ב

   -             1.00          1.00    23.00     8.00         9.00    ג

   -               -               -       28.00     5.00         5.00    ד

   -               -               -       34.00     6.00         6.00    ה

 2.00          2.00          4.00    41.00     7.00         11.00  ו

 2.00          6.00          8.00    41.00       49.00  סה"כ שעות

 סה"כ 84.00   ₪  70.00   ₪  56.00  ₪ תעריף לשעה

 2,884.00 ₪  168.00 ₪  420.00 ₪  2,296.00  תשלום

סה" כ 

שעות 

עבודה 

ביום

שעות 

עבודה 

רגילות

מצטבר 

שעות 

רגילות 

בשבוע

שעות יום

נוספות

שעות 

נוספות 

125%

שעות 

נוספות 

150%

  

  
  .דתשובה 
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 ֵעֶר₪.  7,347 -החודשית  המשכורת עבודה. חודששל  יסָּבִס על לה ִמְׁשַּתֵּלם  ענתשל  שכרה  .37שאלה מספר 
  .₪ 39.50 - השל רגילה עבודה ְׁשַעת

שבועית המנוחה היום ( יום שבתת בונוספשעות  3 העבד ענתפי חוק שעות עבודה ומנוחה, אם ל

  ?שבאותו יוםשעות נוספות אלו  3 בעד הל), כמה על המעביד לשלם השל

 ₪   237.00-מ פחות לא  .א  
 ₪   265.63-מ חותפ לא  .ב
 ₪   158.00-מ פחות לא  .ג
  ₪   217.25-מ פחות לא  .ד

  פתרון  

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

 ְּבַעד הועבד עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד " -לחוק שעות עבודה ומנוחה  (א)16לפי ס'   הסבר הפתרון
, מהשכר הרגיל 1¼-ותו יום שכר עבודה לא פחות משתי השעות הנוספות הראשונות שבא

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

  -לחוק שעות עבודה ומנוחה  17לפי ס' 

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

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

סוג 
  תשלום

כמות   חישוב תעריף לשעה
  שעות

 סכום
  לתשלום

שכר 
 רגיל

  לשעה

שיעור 
תוספת 
שעות 
  נוספות

שיעור 
תוספת 
עבודה 

במנוחה 
  השבועית

  סה"כ תשלום בעד כל שעה

שיעור התשלום 
שכר ביחס ל

  לשעה רגיל

תעריף 
לשעה  
  בש"ח

ש"נ 
ראשונה 
ושניה 

במנוחה 
  שבועית

39.50 ₪  25%  50%  175%  69.125 ₪  2  138.25 ₪  

ש"נ 
שלישית 
ואילך 

במנוחה 
  שבועית

39.50 ₪  50%  50%  200%  79.00 ₪  1  79.00  ₪  

  ₪  52.217  3    סה"כ

במנוחה השבועית (יום שבת),  השעבד אלו שעות נוספות 3 ְּבַעד ,ענתעל המעביד לשלם ללפיכך, 
  .          ₪ 5217.2- סכום שלא יפחת מ

  .ד תשובה  
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שנת עבודתה  היתה 2011לעניין חוק חופשה שנתית, שנת . 31/10/2011-ענת פוטרה מעבודתה ב .38שאלה מספר 
  .ימים ְּבפֹוַעל 212 העבד. בשנה זו ובמקום עבודתה אצל מעבידה 10- ה

נקבעות לפי חוק חופשה שנתית, מהו אורך החופשה  ענתאם זכויות החופשה השנתית של 
 ? 2011 תשנבעד  תזכאי יתהשנתית לה הה

 ימים  24  .א 
 ימים  20  .ב
 ימים  23  .ג
  ימים  21  .ד

  פתרון 

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

של ענת  10-היתה שנת עבודתה ה 2011שנת לעניין חוק חופשה שנתית, לפי נתוני השאלה,  הסבר הפתרון
  ובמקום עבודתה. אצל מעבידה

  ימים. 24הוא  10- הנתית ְּבַעד שנת העבודה אורך החופשה הש

, עבדה באותו חלק ַעלוֹ ְּבפהקשר המשפטי ֵּבין ענת ומעבידה היה קיים בחלק משנת העבודה. 
  ימים. 212שנה 

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

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

  ) 212/  240 .                                   (0.88333הוא  240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

. חלק של יום חופשה לא יובא במנין. 21.2מניבה את התוצאה  0.88333-ימים ב 24הכפלת 
  . ימים 21 - 1201ענת בעד שנת  תאורך החופשה השנתית לה זכאילפיכך, 

 .דתשובה  
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י מחלה לדמ זכותו. ')ה-ימים (א' 5הוא בן  ובמקום עבודתתו שבוע עבוד. עובד במשכורת עמר  .39שאלה מספר 
  .ימים 8עומדת על  ושלַהְּצבּוָרה תקופת המחלה . ִנְקַּבַעת לפי חוק דמי מחלה

נמסרה הודעה ( עקב מחלה ומעבודתנעדר  עמר) 8/8/11ב' (יֹום  )ּכֹוֵלל( ְוַעד) 2/8/11ג' (ָהֵחל ְּביֹום 

העבודה  שכר. ַּכִּדיןומסר למעביד אישור מחלה ) 9/8/11( 'גחזר לעבודה ביום  עמר. )למעביד
ִּבְממּוָּצע ₪  ₪312 ( 2,184 - ובעבודתִהְמִׁשיך ִאיּלּו  ,זוהיעדרותו לקבל ִּבְתקּוַפת ַזַּכאי שהיה 

  .ההיעדרותְּבֶׁשל  החודשית וסכום זה נּוָּכה ממשכורת). ליום

  ?8/2011בתלוש  עמרסך דמי המחלה שעל המעביד לשלם ל, חוק דמי מחלה לפי, מהו

 ₪   1,248  .א  
 ₪   1,560  .ב
 ₪  1,872  .ג
  ₪  1,170  .ד

  פתרון  

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

תהא תקופת המחלה כל ימי מחלתו,  -לגבי עובד במשכורת " - ) לחוק דמי מחלה 1(ב)(2לפי ס'   הסבר הפתרון
  ."לרבות ימי מנוחה שבועית וחגים

  ] )8/8/2011' (ביֹום  ְוַעד) 2/8/2011' (גָהֵחל ְּביֹום [  ימים 7  תקופת המחלה:

  .ימים 8עומדת על  עמר תקופת המחלה ַהְּצבּוָרה שללפי נתוני השאלה, 

  .ִּבְממּוָּצע ְליֹום₪  312  דמי מחלה לפי החוק:

  :החישוב

 יום  תאריך

בשבוע

 יום 

מחלה

 שיעור 

דמי מחלה

 דמי מחלה 

לתשלום

-אין 1יום ג02/08/11

156 250%₪יום ד03/08/11

156 350%₪יום ה04/08/11

312 4100%₪יום ו 05/08/11

312 5100%₪שבת06/08/11

312 6100%₪יום א07/08/11

312 7100%₪יום ב08/08/11

₪ 1,560   סה" כ
  .בתשובה   
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  ):ביניהם כל קשרשלא היה מעבידים שונים במקומות עבודה שונים ( 2ענת עבדה ברציפות אצל   .40שאלה מספר 

קובע  ָׂשָכר  ֲעבֹוָדה ְּתקּוַפת  מעביד
לפיצויי 
  פיטורים

ֶהֵּקף 
  ִמְׁשָרה

שיעור 
הפרשה 

לפיצויים 
  בקרן הפנסיה

פיצויי פיטורים 
שנצברו בקרן הפנסיה 

בגין כל מעביד  ,"עמר"
  ותקופת עבודה

  ₪  4,515  8.33%  100%  ₪ 3,850  31/5/09 - 1/6/08  א'

  ₪  17,169  8.33%  100%  ₪ 7,980  30/9/11 - 1/6/09  ב'

לפי  .)פקיד השומה אישר את הרצף( "רצף זכויות פיצויים" הביקשפוטרה ממעביד א',  ַּכֲאֶׁשר
ַעל בואו למרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה י 'ב מעבידשלומי תעל הצדדים, ֶׁשָחל הסכם העבודה 

  .מעביד ב'רה מעבודתה אצל פוטענת  30/9/2011-ב .המגיעים לענת פיצויי פיטורים ֶחְׁשּבוֹן

(סכום   ְלִפי חוק פיצויי פיטורים? ענתל להשלים ב' מעבידמהו סכום פיצויי הפיטורים שעל 
  מקורב)

 ₪  4,856  .א  
 ₪  786  .ב
 ₪  0  .ג
  ₪  1,451  .ד

  פתרון    

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

  ).חודשים 28חודשים ( וארבעה שנתיים - אצל מעביד ב' תקופת עבודה  הסבר הפתרון

פיצויי ממנו לקבל  תזכאי ענת, הופוטר ב' אצל מעביד השלימה שנת עבודה רצופהאחר שמ
  .פיטורים

חל על הצדדים, תשלומי מעביד ב' לפיצויי פיטורים באים על חשבון שסכם העבודה לפי ה
  פיצויי הפיטורים המגיעים לענת.

  :)מקורב( החישוב

  שכר קובע 7,980×  עבודה שנות) 28 / ₪12 = (   18,620  יטורים של מעביד ב':חבות פיצויי פ

  בגין תקופת עבודה אצל מעביד ב'     ₪  169,17  פיצויים שנצברו בקרן הפנסיה "עמר":

  ₪  451,1  להשלים:ב' מעביד  סכום הפיצויים שעל 

א) לפקודת מס 7(9ס' רצף זכויות הפיצויים רלוונטי לחישוב הפטור לפי   הרחבת הסבר הפתרון: 
הכנסה, אך אינו משפיע על חבות פיצויי הפיטורים של מעביד ב' לפי חוק 

  פיצויי פיטורים.

  .דתשובה   



41 
 

 2011שנת המס 

 

  

  ביטוח לאומי
   
  
  
 

  :ַהָּבִאיםהורכב מהסכומים של ענת, אצל מעבידה היחיד,  9/2011 שכר  .41שאלה מספר 

   ₪  68,583  משולב.  שכר 1
  ₪  1,249  רמיה חודשיתפ.  2
  ₪  534  מתנותשווי .  3
 ₪  3,590  שווי רכב צמוד.  4

  ?החייב בדמי ביטוח לאומי 9/2011בחודש  ענתמהו שכרה של 

 ₪   73,956  .א  
 ₪  73,422  .ב
 ₪  69,832  .ג
  ₪   70,336  .ד

  פתרון  

  .348, ס' 344ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  .2תק'  – 1995-תשלום דמי ביטוח), התשנ"התקנות הביטוח הלאומי (תשלום ופטור מ

  ) לפקודת מס הכנסה.2(2ס' 

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

  מס הכנסה..."

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

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

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

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

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

  לפקודה.

של ענת (שכר משולב, פרמיה חודשית, שווי מתנות ושווי  9/2011כל הסכומים שנכללו בתלוש 
ה, ולא נקבע בהנחיות המוסד לביטוח לאומי ) לפקוד2(2רכב צמוד) מהווים הכנסה לפי ס' 

  מדמי ביטוח. ְּפטּוִריםשהם 

  68,583+ 1,249+ 534+  ₪3,590 =  73,956  כולל שווי טובות ההנאה:  ,של ענת 9/2011שכר 

  דמי ביטוח. לעניןיחד עם זאת, השכר החייב בדמי ביטוח לא יעלה על ההכנסה המרבית 

  inM)  ד.ב. לעניןההכנסה הְמַרִּבית  73,422;  73,956= (  ₪ 73,422השכר החייב בדמי ביטוח:     

  .בתשובה   
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 11/2011תלוש ב. ₪ 5,600 -שכרו החודשי הרגיל  .1/5/2011-התחיל לעבוד אצל מעסיקו ב עמר  .42שאלה מספר 
  .₪ 1,512בסך של  )פעמי-חד( ְמיּוָחד ַמֲעָנקלשכרו החודשי הרגיל, ְּבנֹוָסף  ממעסיקו, קיבל

  ? 11/2011של עמר ְלצוֶֹר חישוב דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש  וַמִהי הכנסת

 ₪   5,726  .א  
 ₪    7,112  .ב
 ₪    5,852  .ג
  ₪     5,816  .ד

  פתרון  

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

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

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשים

  הוא "תשלום נוסף". ,ששולם לעמר )פעמי- החדהמענק המיוחד (ְלִפי התקנה שלעיל, 

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

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

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

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

  ".העבודה הקודמים

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

  ) 1,512/  5,600=  27% (    מהשכר החודשי. 27%שקיבל עמר הוא  "התשלום הנוסף"שיעורו של 

מהשכר החודשי הרגיל, יחולו עליו,  25%-אינו נמוך מ "התשלום הנוסף"מאחר ששיעורו של 
  ) שלעיל. 1(5ַין תשלום דמי ביטוח, הוראות תקנה ְלִענְ 

 פחות מאחד עשר חודשים שקדמו לחודש שבו שולםחודשים, כלומר  7 ואצל מעסיק עבד עמר
יחולק במספר החודשים שבהם עבד אצל אותו  "התשלום הנוסף". לפיכך, "התשלום הנוסף"

ה האמורה יצורף לשכר חודשי העבודה הקודמים), והסכום המתקבל מהחלוק -מעביד (להלן 
  החודשי הרגיל ְּבַעד כל אחד מחודשי העבודה הקודמים.

     - 11/2011דמי ביטוח לאומי ְּבַעד חודש של עמר ְלצֹוֶר חישוב  והכנסת

  רגילה שכרה 5,600) + נוסףהתשלום ה 512,1/  עבד אצל אותו מעביד עמר חודשים שבהם 7= (  ₪ 816,5 

  .דתשובה   
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ועובד  100%מקבל מהמוסד לביטוח לאומי ִקְצַּבת ָנכּות ְּכָלִלית ַיִּציָבה בשיעור , 30-עמר, בן ה  .43שאלה מספר 
  של עמר אצל כל אחד מהם: 12/2011כשכיר אצל שני מעסיקים. שכר 

 ₪.   2,750  -  .  מעסיק עיקרי 1
 .₪  2,680   -  ִמְׁשִני.  מעסיק 2
  לא ערך עבורו תיאום כזה. ַהִּמְׁשִניטוח, ומעסיקו תיאום דמי בי לא עשהעמר 

על ידי  יועברו למוסד לביטוח לאומיש דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות כל סךמהו 
   של עמר? 12/2011 ְּבִגין שכר ,ַמֲעִסיָקיו ְׁשֵני

 ₪   239.88  .א  
 ₪   605.19  .ב
 ₪  427.48  .ג
  ₪    254.62  .ד

  פתרון  

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

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

  .תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים)

משכר מבוטח העובד אצל מעבידים תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי ביטוח ל 2לפי תקנה   הסבר הפתרון
גם  בשיעור מלא) לתקנות הניכוי חלות לגביו, ינכה דמי ביטוח 1(א) או (ה)(5מעביד שתקנה   -  שונים)

הביטוח  ) לחוק3(ה)(342הממוצע, כאמור בסעיף  השכר 60%מחלק השכר של העובד, שאינו עולה על 
ים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום תקנות מס הכנסה ומס מעסיק הן"תקנות הניכוי"  .הלאומי

  .1993-התשנ"ג מס מעסיקים),

מעביד המשלם לעובד משכורת חלקית, או "(א) ל"תקנות הניכוי" (5על המעסיק המשני חלה תקנה 
או  101, או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס 101משכורת בעד משרה נוספת שעליה הצהיר העובד בטופס 

  )."העוסק בפרטים על הכנסות אחרות, ינכה ממנה בעת התשלום מס בשיעור ַהְּמַרִּבישלא מילא את הסעיף 

עמר לא מסר למעביד אישור תיאום דמי ביטוח. כמו כן, לא בוצע תיאום דמי ביטוח בידי מעסיקו 
תקנות הביטוח הלאומי (תשלום וניכוי דמי א ל3ַהִּמְׁשִני. לפיכך, לא חלות לגבי עמר הוראות תקנה 

דמי ביטוח . לפיכך, על המעסיק ַהִּמְׁשִני לנכות מעמר ח משכר מבוטח העובד אצל מעבידים שונים)ביטו
  .הממוצע השכר 60%, שאינו עולה על ומחלק שכרגם  בשיעור מלא

  : אצל המעסיק העיקרי

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  73,422;  ₪2,750 = (  2,750  שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח:

  צל המעסיק העיקריבד.ב. א שכר החייב₪  2,750>  הכנסה ְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 4,984

משכרו של עמר בחודש זה אצל אשר ְינּוֶּכה  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך   
  2,750 × יעור המופחתד.ב. בש  %3.1= ₪ 85.25  המעסיק העיקרי: 

  העיקרי:ם המעסיק שישל ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 4,984;  2,750( ×  %0.38= ₪ 10.45

  :אצל המעסיק ַהִּמְׁשִני

  min)  הכנסה ְּמַרִּבית לענין ד.ב.  73,422;  ₪2,680 = (  2,680  שכר חייב ִּבְדֵמי ביטוח:

משכרו של עמר בחודש זה אצל ְינּוֶּכה  אשר דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך 
  2,680 × ד.ב. בשיעור המלא  %5.0= ₪ 134.00  המעסיק ַהִּמְׁשִני (ללא תיאום דמי ביטוח):

  

המעביד חייב בתשלום דמי ביטוח ְּבַעד עובדו; היה המבוטח לחוק הביטוח הלאומי, " (ב)342ְלִפי ס' 
  ..."י הביטוח ְּכִאיּלּו הוא בלבד היה מעבידועובד אצל מעבידים שונים ישלם כל אחד מהם את דמ

  :שישלם המעסיק ַהִּמְׁשִני ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לתשלום ד.ב. בשיעור המופחת 4,984;  2,680( ×  %0.38= ₪ 10.18

שני שיועברו למוסד לביטוח לאומי על ידי  דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאותסך כל 
  85.25+  10.45+  134.00+  10.18=  ₪ 239.88  :של עמר 12/2011ַמֲעִסיָקיו, ְּבִגין שכר 

  

  .אתשובה   



44 
 

 2011שנת המס 

 

  

, 1/1/2011-) בפרישה מוחלטת, פרשה מעבודתה (מּוְקֶּדֶמת ִּבְפִריָׁשה ֶּפְנְסיֹוֵנִרית, 53-ענת, בת ה  .44שאלה מספר 
הכנסה אחרת כל ן יא. לענת ִמַּמֲעִביָדּה ְלֶׁשָעַבר₪  7,400ה בסך של והיא מקבלת בכל חודש פנסי

  .ֶׁשַּבֲעָדּה משתלמים דמי ביטוח

מהו סך דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות אשר יועבר למוסד לביטוח לאומי ְּבִגין 
  ?11/2011בחודש  ֶּפְנִסָּיההַ 

 ₪   458.79  .א  
 ₪   464.36  .ב
 ₪    183.48  .ג
  ₪  406.18  .ד

  וןפתר  

  ).ב345בדגש על ס' דמי ביטוח ( -פרק ט"ו  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  .תקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלום מס מעסיקים)

    סכום הפנסיה החייב בדמי ביטוח:  הסבר הפתרון

 min)  ההכנסה ַהְּמַרִּבית לענין ד.ב. 73,422;  ₪7,400 = (  7,400
  ₪. 4,984  :השכר הממוצע (לעניין דמי ביטוח בשיעור המופחת) 60%

סך כל דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות שיועברו למוסד לביטוח לאומי ְּבִגין הפנסיה 
  4,984×  %3.49) +  7,400 - 4,984× (  %11.79=   ₪ 458.79         :11/2011-ב

  .אתשובה   
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  .מהמוסד לביטוח לאומי ִקְצַּבת ִזְקָנהמקבל ֵאינֹו , )1/1/1943(יליד  68בן עובד , עמר  .45שאלה מספר 

  :בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

 שנה וטרם הגיע ל"גיל הפרישה". 18לענין דמי ביטוח, עמר הוא עובד שמלאו לו   .א  
ן "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה לענין דמי ביטוח, עמר הוא עובד בי  .ב

 שאינו מקבל קצבת זקנה.
לענין דמי ביטוח, עמר הוא עובד מעל "גיל הזכאות" לקצבת זקנה שאינו מקבל קצבת   .ג

 זקנה.
  לענין דמי ביטוח, עמר נחשב כעובד המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי.  .ד

  פתרון  

  .1, לוח א'245ס'  -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים

  .102שיעורי דמי ביטוח על פי סוגי העובדים והטורים בטופס  -לאומי הביטוח הטבלאות 

  שנים בגבר. 70לקצבת זקנה שאינו מותנה במבחן הכנסות הוא  "גיל הזכאות"  הסבר הפתרון

  -הגיל לקצבת זקנה הוא   (א)  .245 " 

   גיל הפרישה; -נה עולה על ההכנסה המרבית שבעים שנים ואם הכנסתו בשנת מס אי - בגבר    )1(    

  ... -באשה   )2(    

על אף הוראות סעיף קטן (א), אם עלתה הכנסתו של המבוטח על ההכנסה המרבית, תשולם לו   (ב)  
מהסכום העולה על ההכנסה המרבית, לפי דרכי  60%(ב) בניכוי - (א) ו244קצבת זקנה לפי סעיף 

 10%-ד שסכום הקצבה לאחר הניכוי לא יפחת מסכום השווה לחישוב וכללי עיגול שקבע השר, ובלב
  "  (א); ואולם רשאי המבוטח לוותר על קצבה זו לתקופה שביקש.244מסכום הקצבה לפי סעיף 

  

  ).1(לוח א' 67ואילך הוא  1942גיל הפרישה לגבר שנולד במאי 
  

  עמר אינו מקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי.
  

טוח, עמר הוא עובד בין "גיל הפרישה" ל"גיל הזכאות" לקצבת זקנה לענין דמי בילפיכך, 
  .שאינו מקבל קצבת זקנה

  .בתשובה   
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  .46שאלה מספר 

  

כי מומחה נשים  אקיבלה אישור מרופ שנים ִּבְרִציפּות, 3 זהאצל מעבידה היחיד  עובדתענת, ה
  .1/10/2011- רצופים החל ב םמיי 30למשך , ֵהָריֹון ִמיַרתֶר ְׁש וֹ ְלצ, ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתה

  :1/10/2011- החודשים שקדמו ל הכנסתה של ענת, החייבת בדמי ביטוח, בשלושה

  9/2011  8/2011  7/2011  חודש

  ₪ 9,695  ₪ 7,808  ₪ 8,237  הכנסה

וותר על מעדיפה ללא , וענת תשלום בעד תקופת שמירת ההריון מגוף אחר ענתלא משולם ל[ למען הסר ספק, 
  ]. נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורתם מהמעסיק שלההגמלה, ל

  מהו סכום הגמלה לשמירת הריון שזכאית ענת לקבל מהמוסד לביטוח לאומי?

 ₪   8,102  .א  
 ₪    8,580  .ב
 ₪    8,260  .ג
  ₪   6,435  .ד

  פתרון  

  .סימן ה': גמלה לשמירת הריוןחוק הביטוח הלאומי,   סעיפים רלוונטיים

ליום יהיה בסכום  לשמירת הריון שיעור הקצבה - לחוק הביטוח הלאומי  54וס'  60לפי ס'   בר הפתרוןהס
  הנמוך מבין שני הסכומים האלה:

  ₪. 275.33, כלומר םלכל יו 30-מחולק ב ₪) 8,260( לחישוב קצבאות לחודש 1. סכום בסיסי 1

ת העבודה ֵעֶקב שמירת . שכרה של האישה (החייב בדמי ביטוח) ברבע השנה שקדם להפסק2
  .90-ההיריון, מחולק ב

  8,237+  7,808+  ₪9,695 =  25,740  :  1/10/2011- ל ברבע השנה שקדםהכנסתה של ענת 

  740,25/  90=  ₪ 286    :  90-חלוקת ההכנסה ב

  :ליום לשמירת הריון שיעור הקצבה

 min) ]  התקרה 275.33;  ₪286  = [  275.33
  ת הריון שזכאית ענת לקבל:לפיכך, סכום הגמלה לשמיר

 ₪  275.33×  ימי שמירת הריון 30=  ₪ 260,8
  .גתשובה   

  



47 
 

 2011שנת המס 

 

  

  ימי מילואים. 24-יצאה ל 1/11/2011-עובדת אצל מעבידה היחיד זה שנה. בענת   .47שאלה מספר 

  :1/11/2011- החודשים שקדמו ל 3-ב הלהלן פרטי הכנסת

  10/2011  9/2011  8/2011  חודש

  20  20  23  ימי עבודה

  ₪ 27,103  ₪ 24,589  ₪ 26,608  הכנסה

  ?מהו סכום תגמול המילואים לו ַזָּכִאית ענת בעד תקופת מילואים זו

 ₪   29,232  .א  
 ₪    21,750  .ב
 ₪   21,924  .ג
  ₪   20,880  .ד

  פתרון  

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

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

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

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

  ימים. 3ימים, ועוד יתרת ימי שירות של  7תקופות בנות  3ימים, שהם  24 השירת ענת

), אם "יתרת ימי השירות" פחתה משישה ימים, יקבל בעד סך ימי המילואים 2(א)(271ְלִפי סעיף 
  .1.4- ותרים כשהוא מוכפל בהנ

  ) 21+  3×  1.4=  25.2(   מי מילואיםי 25.2לקבל תגמול מילואים בעד  זכאית ענת לפיכך,

  :חישוב סכום ההכנסה לענין תגמולי המילואים

  לחוק הביטוח הלאומי: 273לפי ס' 

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

 68%-), לא יפחת מ1סכום ההכנסה לחודש ְלַגֵּבי כל חודש ברבעון, המחושב ְלִעְנַין פסקה (  )2(    
  )2011-נכון ל₪  5,547(  ;         מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש

ימים, יהיה שכר עבודתו הרגיל או הכנסתו  60-שברבע השנה עבד פחות מ, מי 272(ב)  לענין סעיף   
הממוצעת, לפי הענין, סכום ההכנסה בעד שלושת החודשים שבחר לעצמו, מתוך ששת 

) יחולו ְלַגֵּבי 2בחודש שבו החל שירות המילואים, והוראות סעיף קטן (א)( 1- החודשים שקדמו ל
לאחר חודש שבחר, יוגדלו שכר העבודה הרגיל כל חודש שבחר לעצמו כאמור; חל פיצוי 

וההכנסה הממוצעת בעד אותו חודש בשיעור הפיצוי שחל לאחריו ועד סיום תקופת השירות; 
  " .90-סכום ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב

  ימים.  60-), כלומר, לא פחות מ20+20+23ימים (  63 העבד, ענת 1/11/2011- שקדם לברבע השנה 

  בחודש שבו החל שירות המילואים: 1-ענת בעד רבע השנה שקדם ל סכום ההכנסה של

300,78  ) = ₪5,547  ;27,103  (max  ) +5,547  ;24,589  (max  ) +5,547  ;26,608  (max 
  78,300/  ₪90 =  870  , ונקבל את "שכר העבודה הרגיל" של ענת: 90- נחלק את סכום ההכנסה ב

  :חישוב התגמול ליום

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

הסכום הבסיסי לחודש", "מ 68%( לא יפחת שיעור התגמול ליום מהתגמול המזערילחוק,  (ב)272לפי ס' 

-, כשהוא מחולק ב5ול סכום הבסיסי כפההמרבי ( ולא יעלה על התגמול) ₪ 184.90, כלומר מחולק בשלושים

  ).1,359.67, כלומר 30

  :שיעור התגמול ליום

 min  [max)  שכר רגיל 870;  התגמול המרבי  1,359.67; (  התגמול המזערי ₪184.90 = [  870
  ) 870×  25.2 = . (בעד תקופת שירותה במילואים₪  21,924זכאית לתגמול בסך תוצאה: ענת 

  תשובה ג.  
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, בחוק ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגידלפי פרק  ִמְׁשַּתְּלמוֹתגמלאות  ֵאילּו  .48שאלה מספר 
 ?)הרלוונטיים מבחניםלתנאים ולכללים, בכפוף ל( ִׁשיּתּוִפית ֲאגּוָּדה ֶלָחֵבר גמלה ִמְּלַבד, הביטוח הלאומי

  )ָּבִאיםבחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים הַ (

שמעבידו חייב לו,  שכר עבודה ופיצויי פיטורים) בגין חוב או לשאיריוגמלה לעובד (  .א  
ות בגין חוב מעבידלגמלה ו עובד חייב לההשמעבידו של בגין חוב  לקופת גמלגמלה 

 .ֲאבּוִדים
שמעבידו חייב לו  שכר עבודה ופיצויי פיטורים) בגין חוב או לשאיריוגמלה לעובד (  .ב

 .עובד חייב לההשמעבידו של בגין חוב  ת גמללקופוגמלה 
 שמעבידו חייב לו. שכר עבודה ופיצויי פיטורים) בגין חוב או לשאיריוגמלה לעובד (  .ג
  שמעבידו חייב לו.  שכר עבודה) בגין חוב או לשאיריוגמלה לעובד (  .ד

  פתרון  

, 183ס'  - טת רגל ובפירוק תאגידפרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשי -חוק הביטוח הלאומי   סעיפים רלוונטיים
  .191ס' , 184ס' 

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

(ב), ובלבד שחוב שכר העבודה כאמור לא 189עיף ְלַגֵּבי כל עובד, בכפוף להוראות ס 13כפול 
החודשים שקדמו בתכוף למועד שבו נותקו יחסי עובד ומעביד,  12ישולם ְּבַעד תקופה שלפני 

  .", לפי המוקדם מביניהם182או למועד מתן צו לפי הוראות סעיף 

   -לחוק  184לפי ס' 

שמעבידו של עובד חייב לה,  הגמלה שתשולם לפי פרק זה לקופת גמל תהיה סכום החוב  (א)  "
עד סכום שלא יעלה על סכום השווה לסכום הבסיסי כפול שניים לגבי כל עובד, בכפוף 

  (ב).189להוראות סעיף 
הגיע למספר קופות גמל חוב כאמור בסעיף קטן (א), לא יעלה סך כל הגמלה לכל קופות   (ב)

  .  "הגמל יחד על הסכום המרבי האמור בסעיף זה

  - לחוק  191לפי ס' 

(ג), אם נפטר עובד לפני ששולמה הגמלה המגיעה לו לפי פרק זה, 303ל אף הוראות סעיף ע  (א)  "
 5לחוק הגנת השכר, ולשאירים כמשמעותם בסעיף  7תשולם הגמלה בהתאם להוראות סעיף 

  לחוק פיצויי פיטורים, הכל לפי הענין.

צויי פיטורים, יהיו זכאים לגמלה לפי לחוק פי 5שאירים הזכאים לפיצויי פיטורים לפי סעיף   (ב)
האמור, עד לסכום המרבי הנקוב  5פרק זה לענין פיצויי הפיטורים המגיעים להם לפי סעיף 

 "  ובכפוף ליתר הוראות פרק זה. 183בסעיף 
  .בתשובה   
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 ֶאָחד עבודה ַהְּמקּוֶּבֶלת ִממקוםך בדר ְּכֶׁשָהַל, 1/5/2011-עמר עובד אצל שני מעסיקים. ב  .49שאלה מספר 
 עבודה במקום מעבידודואר, לפי דרישת ָעַצר ִּבְסִניף שבדרך  ְיצּוָין. ַרְגלוֹ את ָנַפל ְוָׁשַבר , ְלִמְׁשֵנהּו

 ֶנֱאַלץהדואר, עמר  ִּבְסִניף ָהעֹוֶמס). עקב של אותו מעביד, על מנת לשלוח מכתב רשום (ֶאָחד
את כושרו  ְּבִעְּקבֹוָתיו איבדהביקור בסניף הדואר.  ְלַאַחרקרה ָהֵאירּוַע . ַּבּתֹורשעה  ְלַהְמִּתין

 שבועות.  5לעבוד ְּבֶמֶׁש  

בחר/י את המשפט הנכון ביותר ִמֵּבין המשפטים ( זה כתאונת עבודה?רּוַע יְּבאֵ האם יש לראות 
  )ַהָּבִאים

 .ְּמקּוֶּבֶלתאו סטיה של ממש מהדרך הַ  הפסקהֶׁשָחָלה בהליכה , מאחר לא  .א  
או  ִמְּמעוֹנוֹ הליכתו של עמר לעבודה ְּכֵדי -ּתֹו קרהָהֵאירּוַע ַא ְוַרק ִאם  ֲאָבל, כן  .ב

 .ָלןהוא  ֶׁשּבוֹ ממקום 
 .ַעְצִמית ִאיִׁשית תאונההיה ֶׁשָהֵאירּוַע , ֵמַאַחר לא  .ג
  הביטוח הלאומי, יש לראות בתאונה כזו כתאונת עבודה. חוקלפי  .כן  .ד

  פתרון  

  .81, ס' 80ס'  -חוק הביטוח הלאומי   ים רלוונטייםסעיפ

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

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

  ;נסיעתו או הליכתו זו

)2(  " ...  

  לחוק האמור: 81לפי ס' 

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

ת, כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובל
) האמורה, 1הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו, או, לענין פסקה (

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

  ות.נכות או מו

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

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

  ם מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל.)   כדי לקיי2(

  . ְלִמְׁשֵנהּו ֶאָחד עבודה ַהְּמקּוֶּבֶלת ִממקוםבדרך  ְּכֶׁשָהַלהתאונה אירעה לעמר 

כלפי  עמרלמטרה הכרוכה במילוי חובותיו של הליכתו הפסקה, אך היא היתה חלה באמנם 
  .מעבידו

, כלומר שבועות 5ונה גרמה לעמר אי כושר עבודה למשך למען הסר ספק, צוין בשאלה שהתא
את התאונה בעיקר  ְלַיֵחסלתקופה העולה על ארבעה שבועות. לפיכך, גם אם ניתן היה 
 לרשלנותו הפושעת של עמר, הרי שעדיין היא תוכר כתאונת עבודה.

  .דתשובה   
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 14לתקופה של  ֶהְסֵּכם עבודה ֶנֱעַר ֵמֹראׁש, מכללת "ענת", לבין איעצמ מדריך צילום, עמר ֵּבין .50שאלה מספר 
כללת מ מתאת גמול עבודתו של עמר משל .צילוםתלמידים בקורס ל ַיְדִרילפיו שבועות, 

  ."ענת"

בחר/י את המשפט הנכון ביותר דמי ביטוח לאומי? ( עמר" לשלם בעד נתעהאם על מכללת "
  )ִמֵּבין המשפטים ַהָּבִאים

  שר התמ"ת אישר את ההסכם. ֶאָּלא ִאם ֵּכן ,לא  .א 

 .ְלָפחֹותשיעורים  7של  ִסְדָרהמתן ל ֶנֱעַרך עבודהההסכם אם , ֲאָבל ַא ְוַרק כן  .ב
 כעובד של המכללה. לא נחשב עמרחוק הביטוח הלאומי,  ְלִעְנַין לא.  .ג
  כעובד של המכללה. חוק הביטוח הלאומי, עמר נחשב ְלִעְנַין כן.  .ד

  פתרון 

  צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים) סעיפים רלוונטיים

  (ב)342ס'  -חוק הביטוח הלאומי 

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

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

  .החייב בתשלום גמול העבודה כמעבידו של עובד כאמור ייחשב

תקופה , שהיא שבועות 14לתקופה של עבודה  ֶהְסֵּכם עמרעם  ֵמֹראׁש" ערכה ענתמכללת "
  ] שבועות 14) /  בממוצע ימים בשנה 365.25/  ימים בשבוע 7[ (  = 0.27 < 0.25 העולה על רבע שנה.   

  המכללה.משלמת  העבודהבעד  עמראת הגמול ל

  .עובד של המכללהכ נחשב עמרחוק הביטוח הלאומי, לענין לפיכך, 

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

על מכללת "ענת" לשלם , טוח הלאומי, עמר נחשב כעובד של המכללהענין חוק הבימאחר של
  .בעדו דמי ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי, עמר נחשב כעובד של  לעניןכן. כלומר, התשובה הנכונה היא: "
  ."המכללה

 .דתשובה  
 


