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 2009שנת המס 

 פתרו� מבח� 27.03.2011 � שנת המס 2009
 

 הנחיות כלליות
 

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

ֶאָ)א ִא� ֵ&� צ%ַי� , ֵרֵלַוונִטִיי�משמעות המונחי� המוזכרי� במבח� היא כמשמעות� בחוקי� ובתקנות ה .2
 . בשאלה*ֶחֶרת

, 30רווקי� בני , תושבי ישראלהעובדי� והעובדות ה� ,  בשאלה*ֶחֶרתא� לא צ%ַי� , נִטִיי�ֵרֵלַוובמקרי� ה .3
�, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבת לכל ַזָ&ִאי� ֵאיָנ� וה� ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִביַד אצל  רגילי�עובדי
 .ַעל ִ.י נתוני השאלהָלֶה�  זו המ%קֵנית ְלַמֵעט

 . הנער0 לעובדי� ולעובדות נשואי� הוא חישוב נפרד הכנסהחישוב מס,  בשאלה*ֶחֶרת� א� לא צ%ַי .4

,  הנובעות מהחוקי�ִמְזָעִר23ת לעובדי� ולעובדות ה� הזכויות הְקנ2ת הזכויות ַהמ%,א� לא צ%ַי� *ֶחֶרת בשאלה .5
 צד להסכ� ֵאינ2המעביד , ֶרת בשאלהא� לא ִנְכ4ָב *ֶח, ְ&ל2ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

 שהוראותיו ָחל2ת על המעביד והעובדי� ולא ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� ,  ִקי%5ִציֶהְס6ֵרֵאי� , ִקי%5ִצי מיוחד או כללי
 .הקיי� ֶהְסֵ&� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט23ת לשאל

 
 מס הכנסה

 
 
 

 . 2מקבוצה ֶרֶכב ָצמ$ד  וֶהֱעִמיד המעביד לרשות, ְ�נ�ָס�.  �11,530 �דב  של שכרו החודשי הרגיל .1שאלה מספר 

 . �220שי לראש השנה בס) � קיבל דב תלושי�9/2009ב

  ?")ברוטו למסשכר  ("9/2009�מהו שכרו של דב לצור0 חישוב מס ב
  

 �    11,750 .א 

 �    13,610 .ב

 �    13,420 .ג

 �    13,390 .ד

 פתרו� 

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

 � 11,530 �שכר רגיל  . 1 הסבר הפתרו�

 �   1,860 �) 2קבוצה (שווי רכב  . 2

  �  220 � לראש השנהשי �שווי תלושי . 3

   = 610,13 כ"סה

 .בתשובה  
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.  ימי4 באילת3לנופש של , ביחד ע4 כל עובדי החברה בה הוא עובד,  יצא דב2009באוקטובר  .2שאלה מספר 
 7ֶ$ִהְפִרי7 ַהַ$ַעדמדמי  ,ַוַעד ָהע�ְבִדי4 שולמו על ידי �50% והמעביד מעלות הנופש שיל4 50%

 . בכל חודש)כולל דב(עובדי החברה 

 .� 1,500 � )כולל ארוחת בוקר( לינה במלו8 .1 :  כל עובד היתה כדלהל8ְ�ִגי8עלות הנופש ס) 

 .� �SPA  � 450כניסה ושימוש במתקני ה. 2 

 .� 50 � טיול לתמנע. 3 

 ? הנופש5ְִגי�השווי שיזק< לשכרו של דב מהו 

 � 0 .א 

 � 1,000 .ב

 � 2,000 .ג

 �  750 .ד

 פתרו� 

� )2(2'  ס�נסה פקודת מס הכ סעיפי� רלוונטיי

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

תשלומי4 ;  שניתנו לעובד ממעבידוקצובהכל טובת הנאה או ; השתכרות או ריווח מעבודה "
נסיעות לחו= , ְלַר��ת תשלומי4 ְ�7ֶל החזקת רכב או טלפו8, שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

ֵעט תשלומי4 ָ?<מ$ר המותרי4 לעובד א) ְלַמ, לאר= או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
 �והכל ; שוויו של שימוש ברכב או ברדיו טלפו8 נייד שהועמד לרשותו של העובד; כהוצאה

ֵ�י8 שניתנו לעובד במישרי8 או בעקיפי8 או שניתנו לאחר , ֵ�י8 שניתנו בכס� $ֵבי8 בשווה כס�
  ";לטובתו

, מהווה הכנסה מעבודה אצל דב, ח" ש0001,,  כל עובדלטובתהסכו4 ששול4 על ידי המעביד 
 .לפקודה) א)(2(2' לפי ס

,  בכל חודש)כולל דב(עובדי החברה  7ֶ$ִהְפִרי7 ַהַ$ַעדמדמי , הסכו4 ששול4 על ידי ועד העובדי4
 .אינו מהווה הכנסה אצל דב

 .בתשובה  
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שיל4 , בחודש זה, ְ�נ�ָס�.  �16,240 � �1/2009 ב, הבכירחשב השכר, שכר היסוד של דב .3שאלה מספר 
  אקדמי לתוארדבמימו8 לימודיו של כהשתתפות ב, למוסד אקדמי מוכר � 510המעביד 
 .במשפטי4ראשו8 

שעלותו , "חישוב המס על מענק פרישה"בנושא יו4 עיו8 : שני ימי עיו8בִה�AֵAַ7ְ  דב �1/2009ב
 . �420עלותו היתה ש, "Aְק$ָפה ָהַעAִיָקה ַ�ְוAְַר�$ת Bָנ$ת<"עיו8 בנושא וביו4 ,  �280היתה 

 ).�1/2009ב ( העיו8מי יִלְמDְרCְֵני ְי7ִיר�תשיל4 המעביד את עלות ימי העיו8 

המעביד , למע8 הסר ספק  [ ?")שכר ברוטו למס ("1/2009� של דב לצור0 חישוב מס בומהו שכר
  ]"ברוטו"כל רכיבי השכר והשווי ה4 במונחי . כר שהוא כל רכיב שְ�ִגי8לא מגל4 מס 

 � 16,660 .א 

 � 17,450 .ב

 � 16,520 .ג

 �  17,170 .ד

 פתרו� 

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

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

תשלומי4 ;  שניתנו לעובד ממעבידוקצובהכל טובת הנאה או ; ההשתכרות או ריווח מעבוד "
נסיעות לחו= , ְלַר��ת תשלומי4 ְ�7ֶל החזקת רכב או טלפו8, שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו

א) ְלַמֵעט תשלומי4 ָ?<מ$ר המותרי4 לעובד , לאר= או רכישת ספרות מקצועית או ביגוד
 �והכל ; רדיו טלפו8 נייד שהועמד לרשותו של העובדשוויו של שימוש ברכב או ב; כהוצאה

ֵ�י8 שניתנו לעובד במישרי8 או בעקיפי8 או שניתנו לאחר , ֵ�י8 שניתנו בכס� $ֵבי8 בשווה כס�
  ";לטובתו

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

 ".לצור) שמירה על הקיי4, שאינה לרכישת השכלה או מקצוע כאמור, מקצועית

למימו8 לימודיו של דב לתואר ראשו8 , אקדמיהשיל4 המעביד למוסד הסכו4 ש, לפיכ)
 ".שווי" לשכרו של דב כִיEֵָק�, בהיסטוריה

מהווה השתלמות מקצועית בתחו4 עיסוקו " ק פרישהחישוב המס על מענ" בנושא יו4 העיו8
". שמירה על הקיי4"יו4 העיו8 חיוני למילוי תפקידו של חשב שכר ונית8 להגדירו כ. דבשל 

 .דבלמשכורתו של  מימו8 עלות יו4 עיו8 ֶזה לא ִיEֵָק�

 ואינו רלוונטי דבסוקו של  אינו בתחו4 עי"Aְק$ָפה ָהַעAִיָקה ַ�ְוAְַר�$ת <Bָנ$ת " בנושאיו4 העיו8
 ".שווי" לשכרו של דב כמימו8 יו4 עיו8 זה ִיEֵָק�. למילוי תפקידו

 :  �1/2009שכרו של דב לצור) חישוב מס ב

 שכר יסוד 240,16+  לימודי תואר ראשו8 510 + ..."אמנות ותרבות" יו4 עיו8 8מימו 420 =  =170,17

 .דתשובה  
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דב  ִמ�AֵAַ7ְ, ְ�נ�ָס�). ַ�ת ז$ג� לשעבר(ְמ4Hֵ7ַ בכל חודש ְמז�נ�ת לגרושתו , 40 בCָ 8ר7$עובד , דב .4שאלה מספר 
 לא דב, למע8 הסר ספק. [ הנמצאי4 אצל גרושתו, )�17 ו15בני (ְיָלָדיו 7ְֵני  7ֶל4 ַ?ְלַ?Hַָתבמלוא 
  ].לפקודה) 1)(ב(40' ז על פי ס"זכאי לנ

 ?2009 דב בשנת המס ַזַ&אימה נקודות זיכוי לכ

 ז"נ 2.25 .א 

 ז"נ 5.25 .ב
 ז"נ 3.25 .ג

  ז"נ 4.25 .ד

 פתרו� 

� ).2)(ב(40, 36, 34'  ס�פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

, זוגו ְמ4Hֵ7ַ מזונות לב8 זוגו לשעבר�בחישוב המס של גרוש שהוא או ב8", א לפקודה40' לפי ס הסבר הפתרו�
, לפיכ). דב לא נשוי לבת זוג אחרת". תובא בחשבו8 נקודת זיכוי אחת, זוג אחר�לב8והוא נשוי 

 .א40' הוא אינו זכאי לנקודת הזיכוי מכח ס

 

 :2009 בשנת דבנקודות זיכוי לה8 זכאי 

 ז"נ 2.00 תושב ישראל

 ז"נ  0.25 נסיעות

 ז"נ  1.00 שאינ4 ְ�ֶחְזָקת�השתתפות בכלכלת ילדיו 

 ז"נ  253. כ נקודות זיכוי"סה

 .תשובה ג 
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. �1/7/2007במוסד מוכר להשכלה גבוהה וזכה בתואר ב שניאקדמי דב סיי4 לימודי תואר  .5שאלה מספר 
המציא לפקיד השומה אישור על סיו4 לימודיו דב , למע8 הסר ספק. [ לימודי התואר השני נמשכו שנתיי4

 ].וזכאותו לתואר כאמור

  ?2009בשנת דות זיכוי בעד תואר אקדמי ַזַ&אי דב לכמה נקו

 ז"נ 0.25 .א 

 ז"נ 0.5 .ב
 ז"נ 1 .ג

 ז"נ 0 .ד

 פתרו� 

� ג40'  ס�פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

 : לפקודהג40' לפי ס הסבר הפתרו�

תובא בחשבו8 נקודת זיכוי )  יחיד–בסעי� זה (בחישוב המס של יחיד תושב ישראל  )א(
מחצית נקודת זיכוי א� הוא זכאי לקבל ל תואר אקדמי ראשו8 ואחת א4 הוא זכאי לקב

 .ממוסד להשכלה גבוהה, תואר אקדמי שני

תובא בחשבו� , לפי העני8, נקודת זיכוי אחת או מחצית נקודת זיכוי כאמור בסעי� זה )ב(
ובלבד שתובא בחשבו8 בלא יותר , במספר שנות מס שה� כמספר שנות לימודיו האקדמיות

ובלא יותר משתי שנות מס בעבור  מס בעבור לימודי תואר אקדמי ראשו8 משלוש שנות
 .לימודי תואר אקדמי שני

נקודת זיכוי אחת כאמור בסעי� זה בעבור לימודי תואר אקדמי ראשו8 תובא בחשבו8  )ג(
ומחצית , החל בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי ראשו8

 החל בשנת המס שלאחר –עי< זה בעבור לימודי תואר אקדמי שני נקודת זיכוי כאמור בס
 .שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי שני

 .תשובה ב 
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 ס) של דבמשכרו של  ֶ?ה$ְמנבכל חודש ). 8"רט( טלפו8 סלולרי ֶהֱעִמיד ִלְר$7ת� דבו של מעביד .6שאלה מספר 
 . �230ָעַמד ַעל  8�1/2009 ב"חשבו8 הרט. 8 זה"רט ְ�7ֶל � 100

  ?דב של 1/2009לשכר < 2ִלְזק� שיש "מהו שווי השימוש ברט

 �    15 .א 

 �  95 .ב

 �   0 .ג

 �    65 .ד

 פתרו� 

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

 .)שווי השימוש ברדיו טלפו8 נייד(תקנות מס הכנסה 

שווי השימוש לכל חודש  "� )שווי השימוש ברדיו טלפו8 נייד(קנות מס הכנסה ת ל2ְלִפי תקנה  הסבר הפתרו�
ְלַמֵעט רדיו טלפו8 ָ?<מ$ר שנית8 להתקשר ממנו , ברדיו טלפו8 נייד שהועמד לרשות העובד

,  שקלי4 חדשי4 ְלִפי הנמו)95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו4 העבודה בלבד
 ".חודשית ששיל4 העובד ְ�7ֶל אותו רדיו טלפו8 ניידוהכל בניכוי סכו4 ההוצאה ה

 min ) 95 ; 230 / 2(  =  �   95 : �95הנמו) מבי8 מחצית ההוצאה החודשית או 

 �   100 :סכו4 ההוצאה החודשית ששיל4 העובד

 max ) 0 ; 95 � 100(  = = 0 :דב של 20091/שווי השימוש שיש לזקו� לשכר 

 .תשובה ג 
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 ִיְתַרת.  לשנה3%ונושאת ריבית של , צמודה למדדֵאיָנL ההלוואה . דב קיבל הלוואה ממעבידו .7שאלה מספר 
 . �8,400 � 3/2009 חודש, ההלוואה בתקופת הזקיפה

מהו סכו� שווי הריבית שיש , )תקופת הזקיפה (3/2009חודש  ב0.4%�א� המדד עלה ב
התעלמו   (?)3/2009(5ְִגי� ההלוואה בתקופה זו , ) ומעוגלרבבחישוב חודשי מקו(ִלְזק2< לדב 
 )מ בחישוביכ�"מעניי� המע

 � 13 .א 

 �   7 .ב

 � 84 .ג

 � 41 .ד

 פתרו� 

נתוני� מהשאלה 
 הרלוונטיי� לפתרו�

מדד .  בשנה3%נושאת ריבית של , לא צמודה למדד,  �8,400 �יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
 . בתקופת הזקיפה�0.4%עלה ב

 לפקודת מס הכנסה) ט(3' ס י� רלוונטיי�סעיפ

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוהנחה בריבית על הלוואה שקיבל  , לפקודה)ט(3עי� ַעל Mִי ס הסבר הפתרו�
 .עובדבי8 הריבית הקבועה בתקנות לבי8 הריבית ששיל4 השההכנסה היא ההפרש . מעבודה

שחל עליו רק שיעור ) ט(3ִעְנַי8 הלוואה ְלהסכו4 יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
 שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו4 הלוואה  6,960>  יתרת ההלוואה 8,400    .     עליית המדד

 : לשנה4%+  שיעור עליית המדד �השיעור הנדרש ְלִפי התקנות 

 8,400×  ) שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה 0.4% + 4% / 12 = ( 61.60

 8,400 × 3.0% / 12 = 21 : ריבית שנתית3%בד המעביד דרש מהעו

 מינימו4 61.6 �חוייב 21 = 40.60 :ההפרש בי8 השיעור הנדרש לדרישה בפועל

 . בגי8 תקופת הזקיפה =41דב יחוייב בשווי ריבית בס) , �ָרב ומעוגלְמקבחישוב חודשי , לפיכ)

 .תשובה ד 
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במוסד ַפCֵר ַּהְמ �ַיְלPַהְחָזַקת  ְ�ַעד 2009בשנת המס  � 42,000שיל4 , 45 ב8 ָמD8ְלעובד , דב .8שאלה מספר 
 .לילד אי8 כל הכנסה . �156,000 � 2009דב בשנת  החייבת של והכנסת. וחדימ

 ?בעד הוצאותיו להחזקת ילדו במוסד 2009לדב בשנת י%ַתר שַהDְַר5ִי   הזיכויומה

 �  14,700 .א 

 � 7,875 .ב

 � 4,728 .ג

 �  6,825 .ד

 פתרו� 

� 44'  ס�פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

 )סדזיכוי ְ�ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ�ַעד הוצאות ְ�7ֶל החזקת קרוב במו(תקנות מס הכנסה 

זיכוי ְ�ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ�ַעד הוצאות ְ�7ֶל החזקת קרוב (תקנות מס הכנסה  ל1ְלִפי תקנה  הסבר הפתרו�
 44יחיד תושב ישראל יהא זכאי לזיכוי ְ�ַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי�  "� )דבמוס

, ) המזכה�להל8 (ְלִפי העני8 ,  לפקודה45לפקודה או לנקודות זיכוי ְ�ַעד נטול יכולת ְלִפי סעי� 
וא4 ֵאי8 , בשנת המס�  240,000לא עלתה על , א4 ההכנסה החייבת של המזכה ושל ב8 זוגו

 ְלַר��ת �" הכנסה חייבת", ְלִעְנַי8 ֶזה; שנת המסב�  150,000 א4 לא עלתה על �זכה ב8 זוג למ
 ".הכנסה פטורה ממס ַעל Mִי די8

  �ומ8 הכלל אל הפרט 

 .אי8 כל הכנסה,  שלעיל1כהגדרתו בתקנה  "המזכה", לילד

וא או ב8 זוגו בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שה "� לפקודה 44ְלִפי סעי� 
, ב8 זוג או הורה משותקי4 ַלֲחל$ִטי8, שיל4 בשנת המס ְ�ַעד החזקת4 במוסד מיוחד של ילד

וכ8 ְ�7ֶל החזקת ילד מפגר , עיוורי4 או בלתי שפויי4 בדעת4, מרותקי4 למיטה בתמידות
 12.5% מאותו חלק מהסכומי4 ששיל4 העולה על 35%יותר לו זיכוי ממס של , במוסד מיוחד

 .."..מהכנסתו החייבת

 ) � 156,000 × 12.5%( =   �   19,500 : מהכנסתו החייבת של דב12.5%

 . מהכנסתו החייבת12.5%סכו4 ֶזה עולה על . 2009בשנת המס  � 42,000  למוסדדב שיל4

 המיוחדסכו4 ששיל4 למוסד   42,000 < 2009 מהכנסתו החייבת של דב בשנת 12.5% 19,500

 מהכנסתו 12.5%העולה על , במוסד מיוחדילדו  ְ�ַעד החזקת דב4 חלק מהסכומי4 ששיל
  )42,000 � 19,500( =   �  22,500 :החייבת 

 : מיוחד במוסדילדו ְ�ַעד הוצאותיו להחזקת 2009 בשנת לדבהזיכוי שי$ַתר 

 875,7=   = )%35 × 500,22 � ( 

 .בתשובה  
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 2009שנת המס 

 

הכנסתו . ָדה$Mְק ַל10'  עבודה במשמרות ְלִעְנַי8 סִמְתַקTֶֶמת בו ַיְצָרִני במפעל ִיS$רכפועל דב עובד  .9שאלה מספר 
�ָכL,  �130,000 � 2009בשנת המס Aִגי8 עבודה במשמרות שניה ושלישית � 82,000 ִמ�ְ. 

  ?2009 הזיכוי במס 5ְִגי� ִמEְָמר2ת שיקבל דב בשנת ְסכ%�מהו 

 �  12,300 .א 

 �  9,918 .ב

 �   10,020 .ג

 �   2,382 .ד

 פתרו� 

נתוני� מהשאלה 
 הרלוונטיי� לפתרו�

�ָכL ,  �130,000 �הכנסה ממשכורת Aִגי8 עבודה במשמרות שניה ושלישית � 82,000ִמ�ְ. 

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

 :זיכוי ִמEְָמר2ת  הפתרו�הסבר

 �   130,000 : �2009הכנסה כוללת של דב ממשכורת ב

  �  114,120 : לפקודה10' סכו4 התקרה ְלִפי ס

 �   15,880 :חלק ההכנסה העולה על סכו4 התקרה

 �   82,000 :שכר ִמ7ְָמר�ת שניה ושלישית

 82,000 � 15,880= �   66,120 :שכר ִמ7ְָמר�ת המזכה בהטבת מס

 66,120 × 15%= �  9,918 :הטבת המס

 בשנה�   10,020 :הזיכוי ַהBְַרִ�י ְ�ִגי8 שכר ִמ7ְָמר�ת בתעשייה

 min ) 918,9 ; תקרה 10,020 = ( =  918,9 :בדיקה מול התקרה

 .בתשובה  
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 2009שנת המס 

 

�7ָב, 35ב8  עובד, דב .10שאלה מספר A 42009תו החייבת מיגיעה אישית בשנת הכנס.  שני54 ֶזה אופקי � 
 . �20,400 � שווי שימוש ברכב כולל,  �160,000

  ?2009 בשנת דבשיקבל  זיכוי תושב הישובמהו ס0 

 �  22,336 .א 

 �  22,848 .ב
 �  18,564 .ג

 �  25,600 .ד

 פתרו�  

� 11'  ס�פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

�7ָב ִיU$ב"זיכוי  הסבר הפתרו�A") לפקודה11' ס :( 

 .ח" ש142,800 על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של 16%הנחה של  � אופקי4

 142,800 > 160,000 � ִייש$ב ְלֵבי8 הכנסת העובד  ֲהָנַחתהשוואה ֵ�י8 תקרת ההכנסה ְלצ�ֶרְ) 

�7ָב ִיU$ב"הנחת A " 142,800 × %16   =  �848,22  :2009בשנת 

 .בתשובה  
 



11 

 

 2009שנת המס 

 

�החל ב.  לצמיתות100%נכות של נקבעה לו  �1/10/2008במחלה ועקב  ַלֲחל$ִטי8 רוִהְתַעודב  .11שאלה מספר 
בחודש מפוליסה לביטוח  � 17,000בס) של 7ֶר עבודה �ִקְצַ�ת א�ְבָד8 ? התחיל לקבל 1/1/2009

 ָקב$ַע בשכר ,ל לעבוד אצל מעביד חדשי התח�1/7/2009ב. מנהלי4 שער) עבורו מעבידו לשעבר
 ). עבודהה �7ֶרִקְצַ�ת א�ְבָד8 ?  ג4 אתְ�ַמְקִ�ילדב המשי) לקבל , למע8 הסר ספק (בחודש  � 5,253של 

 ?2009מס של דב בשנת מ הפטורהמהי הכנסתו 

 �   63,102 .א 

 �  31,584 .ב

 �  71,400 .ג

 �  235,518 .ד

 פתרו� 

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

קצבת אבד8 " כוללת ג4 "הכנסה מיגיעה אישית",  לפקודה1' נזכיר שלפי ס, למע8 הסר ספק הסבר הפתרו�
כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולי4 או המשתלמת על פי 

 ...".ביטוח מפני אבד8 כושר עבודה

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

האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברי4 השוני4 שבלעדיו היה נקבע אחוז 
 :כמפורט להל8,  לפחות100%נכות של 

 הכנסה עד לסכו4 של � ימי4 או יותר 365 לתקופה של כאמור נכות נקבעה )1(
 ; שקלי4 חדשי546,0004

  )17,000 × 12 + 5,253 × 6 ( = .   �235,518  � 2009הכנסתו של דב מיגיעה אישית בשנת המס 

 . �546,000 �) 1)(א)(5(9' הכנסתו זו לא עולה על ההכנסה המרבית מיגיעה אישית הנקובה בס

 .פטורה ממס,  =235,518, 0092כל הכנסתו של דב בשנת , כלומר

אי8 משמעות לבחינת הזכאות לפטור לפי , לפקודה שחושב לעיל) א)(5(9' לאור הפטור מכח ס
 .א לפקודה9' ס

 .דתשובה  
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 2009שנת המס 

 

את משכורתה ". משכורת חודש"ב, �28/6/2009דבורה התחילה לעבוד אצל מעבידה החדש ב .12שאלה מספר 
 .�1/7/2009פויה לקבל ממעבידה החדש בהראשונה היא צ

 ?אצל מעבידה החדש) 101טופס ( כרטיס עובד ְלַמֵ)א ָלִרא2Eָנהמתי על דבורה 

 .�1/7/2009לא יאוחר מה .א 

 .�28/6/2009התו) שבוע ימי4 מ .ב

 .�28/6/2009לא יאוחר מה .ג

 .�1/7/2009המשבוע ימי4 תו)  .ד

 פתרו� 

�ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס (סה ומס מעסיקי4 תקנות מס הכנ ל2' תק סעיפי� רלוונטיי
 )מעסיקי4

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4  ל2לפי תקנה  הסבר הפתרו�
 ):מעסיקי4

את ) 0101טופס (חייב למלא בכרטיס העובד , עובד למעט עובד יומי ולמעט עובד זר )א( "
 : אלהכל הפרטי4 במועדי4

יו� שקיבל את משכורתו תו) שבוע ימי4 מיו4 שהתחיל לעבוד אצל מעבידו או ב )1(
  "; יותרהמוקד�הכל לפי המועד , לראשונה ממעבידו

 .אתשובה  
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 2009שנת המס 

 

 את טופס 2009דבורה לא מילאה מתחילת שנת ). �11 ו8בני ( ילדי4 2+ עובדת נשואה , דבורה .13שאלה מספר 
דבורה ג4 לא מסרה . למרות שנדרשה לעשות זאת על ידי מעבידה, ) העובדַ?ְרִטיס (�101ה

 . מפקיד שומהAֵא4$ ַמסלמעביד אישור 

כמה מס הכנסה יש , 1/2009�בעד עבודתה ב = 9,500א� דבורה זכאית לשכר ברוטו בס0 
 ?1/2009משכרה בתלוש ְלַנ&2ת 

 � 1,303 .א 

 � 4,370 .ב

 �   367 .ג

  �  3,434 .ד

 פתרו� 

� �) ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס מעסיקי4(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4  סעיפי� רלוונטיי
 ).א(5' תק, )א(3' תק

תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 כנדרש על פי , ) עובדַ?ְרִטיס (101דבורה לא מילאה טופס  הסבר הפתרו�
 .כפי שדרש ממנה מעבידה, )י4ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס מעסיק(

 .אישור Aֵא4$ ַמס מפקיד שומהדבורה ג4 לא מסרה למעביד 

ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו4 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 ל) א(5לפי תקנה 
או משכורת בעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל4 לעובד משכורת חלקית "�) מעסיקי4

 או שלא מילא את 101כאשר העובד לא מילא טופס  או משכורת, 101הצהיר העובד בטופס 
 ."ינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור המרבי, הסעי� העוסק בפרטי4 על הכנסות אחרות

 

מלנכות מס כמפורט , )א(3על פי תקנה ,  המעבידָמנ$ַע, 5מאחר שחל המקרה המפורט בתקנה 
 ).הזיכוי' נק (ולזכות את העובדת בזיכויי4 האישיי4', בתוספת א

 

  �9,500 : של דבורה1/2009משכורת 

 9,500 × %46 =  =4,370 :שיש ְלַנ?�ת, המס ַהBְַרִ�י ְלִפי התקנות

 .תשובה ב 
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 2009שנת המס 

 

.  לא סיפק למעבידו ַה7ְBִִני Aֵא4$ ַמס6/2009 ועד �1/2009מ. דב עובד בשני מקומות עבודה .14שאלה מספר 
 .מס בשיעור ַהBְַרִ�י, בחודשי4 אלו,  ניכה המעביד ַה7ְBִִני ממשכורתו,לפיכ)

עד שכר , ַמסהAֵא4$ ְלִפי  .דב למעבידו ַה7ְBִִני אישור Aֵא4$ ַמס מפקיד שומהָמַסר  �7/2009ב
 .Bְַרִ�ימס בשיעור ַהְלַנ?�ת לסכו4 ֶזה ֵי7 ֵמֵעֶבר . 37%יש ְלַנ?�ת מס בשיעור  � 35,600שנתי של 

 . �8,000 � ַה7ְBִִנימשכורתו החודשית הקבועה של דב אצל מעבידו 

 ).1/1/2009(מתחילת השנה המס מחושב על בסיס ִמְצַט5ֵר 

 ? 4ֵא%� הַמסְלא2ר, או מהו סכו� המס שיוחזר לו, 7/2009�כמה מס ינוכה משכרו של דב ב

 �  476 ניכוי מס  בס) של  .א 

 �   3,204 החזר מס בס) של  .ב

 � 3,680 ניכוי מס  בס) של  .ג

 �  1,360 החזר מס בס) של  .ד

 פתרו� 

  � 35,600 >  8,000 × 7=   � 56,000 :7/2009 עד 1/2009 �שכר ִמְצַטֵ�ר של דב מ הסבר הפתרו�

 :  ְלִפי אישור Aֵא4$ הַמס7/2009מס ִמְצַטֵ�ר שיש ְלַנ?�ת עד 

22,556 = 46% ×  )35,600 � 56,000 (  +37% × 35,600 

  6 × 8,000 × 46%=    22,080 :6/2009 עד 1/2009מס שנוכה בחודשי4 

 556,22  � 22,080=    =476 :20097/מס שעל המעביד ַה7ְBִִני ְלַנ?�ת בשכר 

 .תשובה א 
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 2009שנת המס 

 

ִקְצַ�ת  היא מקבלת �1/3/2009 בָהֵחל. 85%ה של ְ�ַדְרCָ ִנְקְ�ָעה ָנכ$ת ַיSִיָבה, �35בת ה, לדבורה .15שאלה מספר 
 . ְל7ֶָעַבר מעבידהעבורהֲֹא7ֶר ָעַרְ) , מֶקֶרMֶ 8ְנִסTָהבחודש  � 9,500 בס) של ָנכ$ת

 קיבלה כל מענקי  לאדבורה, למע8 הסר ספק[   ?2009 דבורה בשנת לשבמס  החייבתמהי הקצבה 
 ]. פרישה ְ�ִגי8 שנות עבודתה

 �  95,000 .א 

 �  68,680 .ב

 �    61,750 .ג

 �  82,416 .ד

 פתרו� 

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

 :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס הסבר הפתרו�

, שמקבל אחד מאלה, ְלִפי הגבוה מביניה4,  מקיצבה מזכה35%הקיצבה המוכרת או    "
 :פטורי4 ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

 :דהלפקו) א(א9' ְלִפי ס

ואול4 לעני8 סעי� ֶזה יראו אד4 ְ?ִאיH$ הגיע לגיל , 1 כהגדרתו בסעי� –" גיל פרישה"   "
 :פרישה א� א4

 ;)נמחקה( )1(

שנקבעה ַעל ,  או יותר75%הוא פרש פרישה מוקדמת ְ�7ֶל ָנכ$ת ַיSִיָבה ְ�ַדְרCָה של  )2(
הותקנו מכוח סעי� או ַעל Mִי תקנות ש, )א)(Mִ9)5י אחד החוקי4 המפורטי4 בסעי� 

  ";)ב)(5(9

כמי שהגיעה לגיל פרישה  היא נחשבת, לפיכ). 85%ִנְקְ�ָעה ָנכ$ת ַיSִיָבה ְ�ַדְרCָה של לדבורה 
 .א לפקודה9' ְלִעְנַי8 ס

 90%ָנכ$ת של ולא נקבעה לה , ְלָפח�ת 100%ִנְקְ�ָעה ָנכ$ת ַיSִיָבה ְ�ַדְרCָה של ֵמDַחר 7ֶלדבורה לא 
ה באיברי4 שוני4 והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של תח�ת ֵמֲחַמת שלקְלָפ

היא לא זכאית ,  לפחות100%הליקוי באיברי4 השוני4 שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 
 .לפקודה) 5(9' לפטור ְלִפי ס

 �חלק הקצבה החייב במס 

 הקיצבה Min [ � 9,500 ) בההקיצ 9,500; מזכההקיצבה תקרת ה 7,520(  × 35%= [  � 6,868

 6,868 × 10 =  =680,68     � 2009הקצבה החייבת במס של דבורה בשנת 

 .תשובה ב 
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 2009שנת המס 

 

 :הורכב מרכיבי השכר הבאי4, 28עובדת נשואה בת ,  של דבורה01/2009שכר  .16שאלה מספר 

 �    7,460  שכר יסוד .1

 �   95 8"רטשווי  .2

? אחרי ניכוי מס הכנסה,  חודש זה5ְִגי�") נטו לתשלו�(" לדבורה שישול�" נטו"המהו שכר 
 )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(

 �   7,098 .א 

 �  7,112 .ב

 �  7,193 .ג

 �   6,651 .ד

 פתרו� 

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

 ) ומWְַכר ֲעב�ָדה ותשלו4 מס מעסיקי4ניכוי ממשכורת(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 

 :נקודות זיכוי הסבר הפתרו�

 2.00 תושב ישראל. ז.נ

 0.25 נסיעות. ז.נ

 0.50 אשה. ז.נ

  �541.75=  � 197  × 2.75 כ נקודות זיכוי"סה

 7,460 + 95= � 7,555 :של דבורה"  למסְ�ר$ט�"שכר 

 :חישוב המס

903.75 �  =15% × ) 4,590 � 7,555  (+ 10%×  4,590 

 :המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

 המס שחושב 903.75 � נקודות הזיכוי 541.75=  � 362

 :לתשלו4 לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

 שכר ללא זקיפות שווי 460,7 �המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 362 =  =098,7

 .אתשובה  
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 2009שנת המס 

 

 לקפריסי8 וכל ימי הנסיעה.  יממות8למש) , י מעבידה"ע, ה דבורה לקפריסי8שלחנ 2009שנת ב .17שאלה מספר 
 . מעביד של התו ֶהְכֵרִחTִי4 לייצור הכנסהשהייה בה היו

מחיר כרטיס במחלקת יצוי8 ש( $ 321 � תיירי�ת כרטיס טיסה במחלק : הוצאות הנסיעה
 ).$ 625 �עסקי4 באותה טיסה 

 ).לכל לינה $ 258( $  2,064 � לינות במלו8 8 

 לה את כל ֶהְחִזיר למעבידה וֶזה ִנְדָר7ִי4הַהBְִסָמִכי4 דבורה הגישה את החשבו8 ואת 
 .ההוצאות

למע� [ ? ל" הנסיעה לחוEֶ5ְל, לשכרה של דבורה לצור0 חישוב מס< 2ִלְזקמהו הסכו� שיש 
  ]קנותהכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי ַעל ִ.י הת, הסר ספק

 $ 64.50 .א 

 $   211.75 .ב

 $ 152.00 .ג

 $ 630.00 .ד

 פתרו� 

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

  :ת תיירי�חלק במכרטיס טיסה הסבר הפתרו�

הסכו4 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) 1)(א)(2(2ְלִפי תקנה  
 . ממחיר הכרטיס100% �יירי4 ת תחלקבמטיסה כרטיס הוצאות לרכישת 

 .מותרת בניכוי במלואה, לרכישת כרטיס הטיסה $, 321ההוצאה בס0 , לפיכ0

 : הוצאות לינה

רשימת המדינות בה8 נית8 להגדיל את סכו4 הוצאות הלינה וההוצאות  לא נמצאת בקפריסי8 
 .�25%האחרות ב

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

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

 �) מהלינה השמינית ואיל)(ֲעב$ר שאר הלינות 

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

א) לא ,  מהוצאות הלינה המוכרות75% � דולר �105לגבי לינה שעלותה גבוהה מ )2( 
 ; דולר ללינה�105פחות מ

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

 . 8= כ לינות "סה $, 258דבורה הוציאה ֲעב$ר כל לינה  

 : הלינות8לניכוי ְ�ַעד הסכו4 שיותר 

 ):כל הוצאות הלינה המוכרות (שבע הלינות הראשונות 

 min ) התקרה $ 239;  ההוצאה בפועל $ 258(  × לינות 7=  $ 1,673  

: �105$שעלותה גבוהה מ,  לינה אחת�כלומר , )מהלינה השמינית ואיל)(הלינות שאר  
 ): דולר ללינה�105א) לא פחות מ, הלינה המוכרות מהוצאות 75%(

 min ; 105 $ [max ) התקרה $ 239;  ההוצאה בפועל $ 258(  × 75%[  × לינה אחת 1=  $ 179.25

 $ 1,673+ $  179.25=  $   1,852.25:   הלינות8ותר לניכוי ְ�ַעד כ הסכו4 שי"סה 

 ) $ 2,064 � $ 1,852.25=     (  211.75$:  הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי
 

     211.75$:  קפריסי� הנסיעה לEֶ5ְל,  לצור0 חישוב מסדבורה של ההסכו� שיש ִלְזק2< לשכר

 .בתשובה  
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 2009שנת המס 

 

, 1/2009בתלוש . בחודש � 11,450 �שכרה הרגיל בכל חודש . 30עובדת רווקה בת , דבורה .18שאלה מספר 
 .המלח�השתתפותו בהוצאות נופש בי4, נטו � 1,463ה הוסי� המעביד לשכר

התעלמו מדמי ביטוח  (?")שכר ברוטו למס ("1/2009� לצור0 חישוב מס בורה של דבהמהו שכר
 )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 �  13,350 .א 

 �  13,171 .ב
 �  12,913 .ג

 �  13,460 .ד

 פתרו�  

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

  �11,450:   שכר רגיל של דבורה הסבר הפתרו�

 :נקודות זיכוי

 2.00 תושב ישראל. ז.נ

 0.25 נסיעות. ז.נ

 50.0 אשה. ז.נ

  �541.75=  � 197  × 2.75 כ נקודות זיכוי"סה

.  �994בחודש הוא  � 8,160המס המצטבר בגי8 משכורת מצטברת של , לפי טבלאות המס
 . השקלי4 החדשי1,4634הזיכוי בגילו4 נית8 להתעל4 מנקודות , כלומר

 .23% נמצאת דבורה במדרגת מס שולי 11,450בשכר 

  11,450 + 1,463 ) / 1 � 23% = ( 13,350 < 23%מדרגת המס " גבול" 12,250

 . בגילו4 אנו חורגי4 ממדרגת המס הנוכחית�מסקנה 

  )12,250 � 11,450 ( =  �800בס) " ברוטו"נותר , %23במדרגת מס 

 . �184  � 23%ומס בשיעור ,  �616 �" נטו "�77%מתפצלי4 ל � 800

  1463 � 616=  � 847:  יתרה שנותרה לגילו4

 .30% �מדרגת המס לגילו4 היתרה 

 847 ) / 1 � %30= (    �1,210 :   גילו4 היתרה

 800 + 1,210=   � 2,010 :כשהוא מגול4 � 1,463הסכו4  

  11,450 + 2,010 = 3,4601 > %30מדרגת המס " גבול" 17,600

    =13,460  :   20091/�ה של דבורה לצור) חישוב מס בשכר

 .תשובה ד 
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 2009שנת המס 

 

 : שני4 ברציפות14דבורה עבדה אצל מעבידה היחיד  .19שאלה מספר 

 ע$ר ִמ7ְָרהי7ִ  ֲעב�ָדה Aְק$ַפת
 100%  שני84 ראשונה

 80%  שני44 שניה
 70% 4ינ ש2 שלישית

�ע4 פרישתה ב.  �7,630 �)  משרה�70%ל(משכורתה החודשית האחרונה של דבורה 
פדיו8 ימי  � �9,400ופיצויי פיטורי4  � �152,600 שהורכב מ קיבלה מענק פרישה31/3/2009

 .מחלה

דבורה , למע8 הסר ספק   [?שיחושב על ידי המעביד,  הפרישהמענק החלק החייב במס של מהו
 ] יד השומה לצור) הגדלת פטור בסמכות המנהל פנתה לפקלא

 �  34,833 .א 

 �  24,660 .ב
 �  9,400 .ג

 �  8,280 .ד

 פתרו�  

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

המשכורת המשוקללת או סכו4 תקרת : המשכורת הקובעת לצור) הפטור היא הנמו) מבי8 הסבר הפתרו�
 .הפטור על פי הפקודה

משכורת האחרונה בסכו4 תקרת הפטור נעשית רק לגבי המשכורת גבלת היצויי8 שה
א4 ,  כלומר.המשוקללת ולא לגבי משכורות שונות שאפשר והיו במהל) תקופת העבודה

 יש לקחת אותה במלואה לצור) ,משכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורה
 .חישוב המשכורת המשוקללת ואי8 להקטינה לסכו4 תקרת הפטור

 .�  7,630 :   משרה�70%המשכורת האחרונה ל

 630,7 / %70 = �  900,10 :  המשכורת האחרונה למשרה מלאה

 :      המשכורת המשוקללת

9,810 �  =14 ) / 2 × 70% × 10,900 + 4 × 80% × 10,900 + 8 × 100% × 10,900(  

 min ) תקרה 10,980; משכורת משוקללת 9,810(  =  �9,810 : המשכורת הקובעת לצור) הפטור

 פיצויי פיטורי4 600,152 + פדיו8 מחלה 400,9 =  �000162,     :ס) מענק הפרישה שקיבלה דבורה

 :של דבורהMָט$ר ַמֲעָנק 

 min  } קובעת לפטורמשכורת  9,810 × שני4  14 ; 000,162{  =  �340,137

 מענק פרישה 000,162 �פטור 340,137 =  =660,24 : החלק החייב במס של המענק

 .בתשובה  
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 2009שנת המס 

 

  .לאחר שהגיע ְלִגיל ַהMְִרי7ָה, �31/8/2009בופרש , שנה 25 במש) ו עבד אצל מעבידדב .20שאלה מספר 

 בס) Mְִרי7ָה ַמֲעַנקממעבידו קיבל דב ,  ע4 פרישתו. �9,500 � ַהMְִרי7ָה ִלְפֵנישכרו האחרו8 
 מקר8 פנסיה שער) ֲעב$רו ,בחודש � 2,845ס) ְלַקֵ�ל 4Cַ ִקְצָ�ה ב  ַזַ?אידב, כמו כ8.  �166,250
 .ְ�7ֶל א�ָת8 7ְנ�ת ֲעב�ָדה, מעבידו

 ?הקצבהלפגוע בפטור על בחר דב יא� ,  של ַהִקְּצ5ָההחייב במסמה יהיה החלק 

 �  2,441 .א 

 �  2,845 .ב

 �  1,849 .ג

 � 2,188 .ד

 פתרו�  

� א9'  ס�ת מס הכנסה פקוד סעיפי� רלוונטיי

נתוני� מהשאלה 
 הרלוונטיי� לפתרו�

ְ�7ֶל אות8 , בחודש � 2,845 �קצבה  . �166,250 �ַמֲעָנק פרישה .  גיל פרישה. 25 �שנות עבודה 
 .שנות עבודה

 :חישוב המענק הפטור לעני8 נוסחת השילוב הסבר הפתרו�

 �  166,250 / 25=  �  6,650 לכל שנת עבודהמענק הפרישה  )1(

 min ) 10,980 ; 6,650 ; 9,500= ( �  6,650 המענק הפטור לכל שנת עבודה )2(

 

 :חישוב הקיצבה החייבת

  לכל שנתמענק הפרישה הפטור )1(

 �   6,650 )כפי שחושב לעיל(עבודה 

 min ) קצבה 845,2 ; תקרה 7,520= (  � 845,2 קצבתו המזכה של דב )2(

 �   9,495 ):2)+(1(הסכו4 הכולל  )3(

  �  7,520 :זכהתקרת הקיצבה המ )4(

 �  1,975 ):4(פחות ) 3 (�" ההפרש" )5(

 2,845 × 1,975 / 9,495= �  591.77 : הפטור החדשי של הקיצבהבו יופחת סכו4 ה )6(

 2,845 × 35%= �  995.75 הפטור החודשי ִלְפֵני ההפחתה )7(

 995.75 � ההפחתה 591.77= �  403.98 :הפטור החודשי של הקיצבה לאחר ההפחתה )8(

 845,2 � 403.98 = = 441,2 :)מעוגל (של הקיצבההחלק החייב במס  )9(

 .תשובה א 
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 2009שנת המס 

 

 : הבאי4ַהָ]ָכר�ְרִכיֵבימ  הורכבשל דב 01/2009תלוש  .21שאלה מספר 

 � Wְ: 14,760ַכר ְיס�ד

 � 2,950 :שכר שעות נוספות

 �  290 :הוצאות נסיעה לעבודה וממנהכיסוי 

 למע8 [ לקר8 השתלמות 7.5% המעביד ֲעב$ר דב ִהְפִרי7, ) �18,000( שלעיל ָכרַהָ]�ְרִכיֵבי כל ְ�ִגי8
 ]. לאותה קופה  ַ?Pִי8ודב ַמְפִרי7 את חלק, הסר ספק

 ?")שכר ברוטו למס ("1/2009� של דב לצור0 חישוב מס בומהו שכר

 �   18,172 .א 

 �  18,000 .ב

 �  18,243 .ג

 �   18,221 .ד

 פתרו� 

� )ה(3'  ס�פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי

 14,760 + 2,950 + 290=  � 18,000 :  ל"בגינו הפריש המעביד לקה, שכרו של דב הסבר הפתרו�

 18,000 × 7.5%=  � 1,350 :ל"הפרשת המעביד לקה

 : לפקודה) ה(3' ְלִפי ס  לקר8 השתלמות"משכורת קובעת"

שכר שעות נוספות , כיסוי הוצאותיו למעט תשלומי4 שניתנו לעובד ל�ַהְכָנַסת ֲעב�ָדה " 
 א) לא יותר מכפל הסכו4 המהווה �ותשלומי4 ְ�7ֶל מאמ= מיוחד או אירוע מסויי4 

תקרה ְלִעְנַי8 תשלו4 תוספת היוקר ְ?ִפי שהוא נקבע מעת לעת בהסכ4 ֵ�י8 לשכת התיאו4 
 ";של הארגוני4 הכלכליי4 ְלֵבי8 ההסתדרות הכללית של העובדי4 באר= ישראל

 Wְַכר ְיס�ד 14,760 : של דב  לקר8 השתלמות"משכורת קובעת"

 שההפרשה ְ�ַעדה לקר8 "המשכורת הקובעת ַהBְַרִ�ית"המשכורת הקובעת של דב לא עולה על 
 .2009בחודש בשנת  � 15,712 � השתלמות פטורה ממס

 שכורת קובעתמ 14,760 × 7.5%=  � 1,107  : חלק מעביד�ל "גבול הסכו4 המותר בהפרשה לקה

דב ל אצהכנסת עבודה מהווי4  �)  �1,107( שחושב לעיל סכומי4 ששיל4 מעביד מעל לגבול
 350,1 � 1,107=    =243 :ולפיכ) יזקפו כשווי בשכרו

 000,18+  243=    =243,18 :20091/� של דב לצור) חישוב מס בושכר

 .גתשובה  
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 2009שנת המס 

 

כולל שווי שימוש ברכב ,  �34,000 � 2009 בינואר ,)אצל מעבידו היחיד (דב של דההכנסת עבו .22שאלה מספר 
  . �3,200 � )4קבוצה (

ַעל ֶח7ְ��8 מרכיב תגמולי (בחודש  � 2,040ֲעב$ר� לקופת גמל לקיצבה  ַמְפִרי7 דבו של מעביד
,  ג4 הוא את חלקו מפקידדב, למע8 הסר ספק [בחודש � 612בד8 כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

 ].לאותה קופת גמל, כדי8

 5ְִגי� הפרשות המעביד לביטוח אובד� כושר 2009 בתלוש ינואר דבמהו השווי שיש ִלְזק2< ל
 ?עבודה

 �  273.60 .א 

 �  340.96 .ב

 �  102.00 .ג

 �  342.00 .ד

 פתרו� 

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

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

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

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופחישוב הזקיפה ְ�ִגי8 ההפרשה ל .1

 34,000 � 3,200=  � 30,800:   למעט שווי שימוש ברכב של דבהכנסת עבודה

 min) רכבבהכנסת עבודה למעט שווי שימוש  30,800 ; 31,712(  × 7.5% = 2,310 < 2,040

 max ) 0 ; 2,040 � 2,310= ( ֵאי8 :  שווי קיצבה

 :ת מעביד לביטוח אובד� כושר עבודהחישוב הזקיפה 5ְִגי� הפרש .2

 :תקרה ראשונה

  : רתו של העובדמשכומתו) ) קיצבה(ת המעביד למרכיב התגמולי4 שיעור הפרש

6.62% = 30,800 / 2,040 

 :מאפסכשהתוצאה לא תפחת , �7.5% נפחית מת המעביד לקיצבהעור הפרשישאת 

0.88% ) = 0 ; 6.62% � 7.5% ( max 

 : ונבחר את הקט8 ִמֵ�י8 השניי�3.5%4נשווה את התוצאה שקיבלנו ל

0.88%  ) =0.88% ;3.5% ( min 

 :ונקבל את התקרה הראשונה,  העובדבמשכורתהנמו) נכפיל את השיעור 

 %0.88 × 800,30  =  =271.04 :1תקרה 

  : תקרה שניה 

 ):ולא יותר מהתקרה(כפול משכורת העובד , .ע.כ.השיעור ַהBְַרִ�י אותו מותר ְלַהְפִרי7 לא

 min  ) 30,800 ; 31,712(  × %3.5 =  =078,1 :2תקרה 

  : תקרה שלישית

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

270 �  =2,040 � 7.5% ×  )31,712 ; 30,800 ( min 

 max  ) 270  ;0 = ( = 702 :3תקרה 

 :היא הקטנה ִמֵ�י8 שלוש התקרות שחישבנו. ע.כ.תקרת ההוצאה האפשרית לא

 min ) 271.04 ; 1,078 ; 270 = ( 270 .:ע.כ.תקרת ההוצאה לא

 :שיש ִלְזק��. ע.כ.ונקבל שווי א, מההפרשה ְ�פ�ַעל. ע.כ.ת תקרת ההוצאה לאנפחית א

 max)  612 � תקרת ההוצאה 270 ; 0 = (  =342   .:ע.כ.שווי א

 .דתשובה  
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 שנות עבודה רצופות אצל מעבידה 10לאחר ). �11 ו8בני  (2+נשואה, 38עובדת בת , דבורה .23שאלה מספר 
 . �7,500 � שולמה לדבורה משכורת החודש 6/2009בתלוש . �30/6/2009פוטרה ב, היחיד

חושבו הסכומי4 , 6/2009במועד תשלו4 שכר , חשבי השכר,  שמולא על ידכ�1614בטופס ה
 :הבאי4

 � 75,000 � לפקודה) א7(9'  סְלִפי ממס Mָט$ר Mְִרי7ָה ַמֲעַנק. 1

 � 22,500 �  הכנסה חייב במסMְִרי7ָה ַמֲעַנק. 2

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

 �  4,058 .א 

 �   4,541 .ב

 �  6,650 .ג

 �   5,175 .ד

 פתרו� 

�תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי4 .  121' ס, )ג(66' ס, א36' ס, 36' ס, 34' ס�פקודת מס הכנסה  סעיפי� רלוונטיי
 ).1)(א(7, )א(4'  תק�) ת ומשכר עבודה ותשלו4 מס מעסיקי4ניכוי ממשכור(

 .לא נלקח בחשבו8 בחישוב המס)  �75,000 (לפקודה) אMָ '9)7ט$ר ממס ְלִפי סַהMְִרי7ָה ַהַמֲעַנק  הסבר הפתרו�
 :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

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

מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ� פטור ממס ְלִפי , עביד המשל4 לעובד למעט עובד יומימ"
מס ְ?ִאיH$ היה משכורת בלתי , ינכה בעת התשלו4 מהחלק שאינו פטור, לפקודה) א7(9סעי� 
 ..."ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד, קבועה

 ":י קבועהמשכורת בלת"ניכוי מס הכנסה מ

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

מס בסכו4 השווה , בעת התשלו4, ינכה ממנה, מעביד המשל4 לעובד משכורת בלתי קבועה"
 ההפרש בי8 המס שיש לנכות ממשכורת �" הפרש המס", ְלִעְנַי8 ֶזה; �12להפרש המס המוכפל ב

לבי8 המס שיש לנכותו ממשכורת ,  שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועההחודש לחודש
 ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה�בתוספת החלק השני4, החודש לאותו חודש

 :החישוב

 :נקודות זיכוי

 2.00 תושב ישראל. ז.נ
 0.25 נסיעות. ז.נ
 0.50 אשה. ז.נ
 2.00 ילדי4. ז.נ

  �935.75=  � 197 × 75.4 כ נקודות זיכוי"סה

 22,500 / 12=  � 1,875     ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני4 עשר מ

 7,500 + 1,875=  � 9,375:         מהמשכורת הבלתי קבועה�12החלק ה+ משכורת החודש 

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

1,273.95� =  23% × ) 8,160 � 9,375(  + 15% × 3,570  +10% × 4,590 

 max ) 0 ; 1,273.95 � 935.75 = ( =  338.20 ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי4 אישיי4 

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

895.50�  = 15% × ) 4,590 � 7,500  + (10% × 4,590 

 max ) 0 ; 895.50 � 935.75 = ( �  0 ): נקודות זיכוי( זיכויי4 אישיי4 מס בניכוי

 338.20 � 0=  � 338.20  :הפרש המס

אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , )סכו4 מעוגל (�12הפרש המס מוכפל ב
 338.20 × 12 =  =4,058  "):המשכורת הבלתי קבועה("

 .תשובה א 
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 � 17,000 �שכרו של דו8 . המועסק כדי8 בתעשייה,  מרומניה הוא עובד זר,מהנדס החשמל, דו8 .24שאלה מספר 
 .בחודש

 ?שיש לשל� בכל חודש 5ְִגי� שכרו של דו� " היטל העסקת עובד זר"סכו�  ומה

 �  1,700 .א 

 �  3,400 .ב
 �  2,550 .ג

 .ֵאי8 לשל4 היטל העסקת עובד זר במקרה ֶזה .ד

 פתרו�  

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל  י� רלוונטיי�סעיפ
 .  44'  ס�) �2004 ו2003הכלכלית לשנות הכספי4 

 ).הגדרות (1'  ס�פקודת מס הכנסה 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (התוכנית להבראת כלכלת ישראל לחוק ) א(44' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
 :)�2004 ו2003המדיניות הכלכלית לשנות הכספי4 ו

, )איסור העסקה שלא כדי8 והבטחת תנאי4 הוגני4(כהגדרתו בחוק עובדי4 זרי4  �" עובד זר"
 :למעט כל אחד מאלה, �1991א"התשנ

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

עובד זר המועסק כדי8 בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את  )2( 
 ;למקו4 מגוריו באותה מדינה, בדר) כלל ְ�ת�4 יו4 העבודה, ישראל

 ;עובד זר המועסק כדי8 במת8 טיפול סיעודי )3( 

 ;א לפקודת מס הכנסה�75 כהגדרת4 בסעי, עיתונאי חו= וספורטאי חו= )4( 

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

או הכנסה , מוכפל בסכו4 השווה לפעמיי4 השכר הממוצע במשק ו�180מחולק ב
 ;בסכו4 הגבוה ִמEֶה

או עבירות , �1977ז"התשל, א לחוק העונשי2038עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעי�  )6( 
במש) שהותו במקלט , והעובד, יפו�אביב�השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל, נלוות

 .האמור

, לכל מונח בפרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, רלחוק האמו) ב(44' לפי ס
 .אלא א4 כ8 נאמר במפורש אחרת

 השכר הממוצע כפי שהוא מחושב �" השכר הממוצע במשק",  לפקודת מס הכנסה1' לפי ס
כפי שמפרס4 , ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ב(2לצור) גמלאות ודמי ביטוח לפי סעי� 

 .בחודש � 7,928 � 2009נכו8 לשנת המס , השכר הממוצע האמור.   לאומיהמוסד לביטוח 

 : מפעמיי4 השכר הממוצע במשקהגבוההכנסה בסכו4 , ַ�ֲעב$ר חודש עבודה, משולמתדו8 ל

17,000 �  <15,856 �  =2 × 7,928�  

 . 5ְִגי� דו�חייב בהיטל העסקת עובד זרדו� לא מעסיקו של , לפיכ)

 .תשובה ד 
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לאחרונה פנה אליו המעביד והודיע לו שהחל ". א "MְֶנִסTָה ַמִ\יָפה ֶקֶר8ב ֶזה 7ִָני4 דב מבוטח .25ה מספר שאל
 דב ."ב "MְֶנִסTָה ַמִ\יָפה ֶקֶר8בחודש הקרוב הוא מעביר את ההסדר הפנסיוני של העובדי4 ל

לחתו4 על ו, "ב"פנסיוני יועברו לקר8 שתשלומיו ותשלומי המעביד להסדר הלהסכי4 תבקש ה
 .מסמכי ההעברה

; החוקי4 והתקנות,  ההסדרי4 שלעיל ֶאְפ7ִָרTִי4 ַעל Mִי פקודת מס הכנסה7ְֵני, למע8 הסר ספק[ 
פו[ של העובד ר$יֵצעל , בתקנות או בַתָ\נ�ֵני ההסדרי4,  בחוקַהְגָ�ָלהוֵאי8 כל  ,מטרהאותה לי4 מיועד

 . ] כספי4 בכל אחד מה4ַהְפָקַדתו על א, לכל אחד מה4

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� /בחר (?מעבידו של לבקשתו  ְלֵהָענ2ת חייבהא� דב
� )המשפטי� ַה5ִָאי

 .Mַת Cֶֶמל ייער) ההסדר הMְֶנְסי�ִני ֲעב$ר עובדיו$קבאיזו  להחליט מעבידה זכותו של. כ� .א 

 . אית8 המעביד קשורְמס$ֶיֶמת של קופות מהברשינמצאת " ב"קר8 הפנסיה א� , כ� .ב

ִסי��ת שתוארו בשאלה. לא .ג ְ̂  .המעביד של לבקשתו ְלֵהָענ�ת לא חייבדב  ,ַ�

 ".ב"בקר8 הפנסיה של המעביד יבוטחו  כל עובדיוֶאHָא ִא4 ֵ?8 , לא .ד

 פתרו�  

� .22' ס, 20'  ס� )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי4 פיננסיי4  סעיפי� רלוונטיי

עובד הַזַ?אי להצטר� כעמית  "� )קופות גמל(חוק הפיקוח על שירותי4 פיננסיי4 ל) א(20' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
או , ) הדי8 או ההסכ�4בסעי� ֶזה (ְלַר��ת ֶהְסֵ?4 ִקי�$ִצי , ְלִפי כל די8 או ֶהְסֵ?4, לקופת גמל

כל קופת גמל המיועדת , בכל עת, ר2ִלְבח ַרKַאי, %רלהמשי0 וִלְהי2ת עמית בקופת גמל ָ&Jמ
למטרה של קופת הגמל שִנְקְ�ָעה ְלִפי הדי8 או ההסכ4 ְלצ�ֶרְ) הפקדת תשלומיו ותשלומי 

בכפו� לַהְגָ�ל�ת על צירו� עמיתי4 שנקבעו בתקנו8 קופת הגמל ולַהְגָ�ל�ת על הפקדת , מעבידו
 עובד ָ&Jמ%ר לא יתנה את תשלו� הכספי� לקופת הגמל ומעבידו של, 22כספי4 ְלִפי סעי� 

5ְַעד עובדו בכ0 שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתו0 רשימה מסוימת של 
 ".והכל א< א� נקבע אחרת בדי� או בהסכ�, קופות

, דת מס הכנסהֶאְפ7ִָרTִי4 ַעל Mִי פקושני ההסדרי4 הMְֶנְסי�ִניי4 שלעיל , ְלִפי נתוני השאלה
, )ְלצ�ֶרְ) הפקדת תשלומי העובד ותשלומי המעביד (מיועדי4 לאותה מטרה; החוקי4 והתקנות

, בתקנות או בַתָ\נ�ֵני ההסדרי4, ) לחוק ֶזה22ְלַר��ת ַהְגָ�ל�ת מכח סעי�  (וֵאי8 כל ַהְגָ�ָלה בחוק
 .מה4או על הפקדת כספי4 בכל אחד , על צירופו של העובד לכל אחד מה4

 .לבקשתו של המעבידלהענות דב לא חייב , לפיכ)

 .גתשובה  
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 דיני עבודה
 
 
 
 

 שול4 של דב שכר עבודתו. �8/2009עד שפוטר ב,  אצל מעבידו שני54עבד , ִכיר�תְּמ ַהִאי7, דב .26שאלה מספר 
 ). בכל חודשירותהמכ Aְַק�$ֵליִמ 10% בשיעור ֲעָמָלה(Mְִדי�8 מה ֶחֶלקְ�

י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(?  ְלִעְנַי� חישוב פיצויי פיטורי� של דבשכרו החודשימהו 
� )ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 .ו של דברבע השנה 7ֶָקַד4 לפיטוריְלִפי השכר הממוצע  .א 

 .ו של דבדשי4 שקדמו לפיטוריו הח12השכר הממוצע של  .ב

 .ו של דב 7ֶָקַד4 לפיטורי,ְמֵל<הבודה י האחרו8 בעד חודש עחודשהשכר ה .ג

דשי4 שקדמו ו הח�12ְלִפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבהשכר הממוצע  .ד
 .ו של דבלפיטורי

 פתרו� 

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

 �) חישוב הפיצויי4 והתפטרות שרואי4 אותה כפיטורי4(נות פיצויי פיטורי4 תק ל9ְלִפי תקנה  הסבר הפתרו�
בחלק היה שכר עבודתו של עובד כולו או מקצתו משתל4 בעד ביצוע עבודה מסויימת או "

יראו כשכרו האחרו8 ביחס לשכר ,  או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמות התוצרתמהפדיו8
 ".דשי� שקדמו לפיטורי�השכר הממוצע של שני� עשר החכאמור את 

 .בתשובה  
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דבורה חתמה .  �4,980 הלוואה על ס) �1/8/2009קיבלה ממעבידה ב, 2+עובדת גרושה, דבורה .27שאלה מספר 
על ִהְתַחTְב$ת ִ�ְכָתב בה אישרה למעביד ְלַנ?�ת משכרה בכל חודש את הסכו4 ַהBְַרִ�י שהוא 

 .ְלצ�ֶרְ) ֶהְחֵזר ההלוואה, �תַרUַאי ְלַנ?

דבורה , שבוע לפני המועד לתשלו4 השכר.   �4,260 � �8/2009שכר העבודה של דבורה ב
 . ַעל ֶח7ְ��8 שכר עבודה ֶזה � 1,000קיבלה  ִמְקPָָמה בס) 

 8/2009�הסכו� ַהDְַר5ִי שנית� ְלַנ&2ת משכר העבודה של דבורה ב, לפי חוק הגנת השכר, מהו
  ]דבורה ממשי) לעבוד אצל המעביד, למע8 הסר ספק[ ?  לכיסוי ההלוואה

 �  815 .א 
 �  385 .ב
 � 1,065 .ג

 �  1,245 .ד
 

 פתרו� 

� 25'  ס�חוק הגנת השכר  סעיפי� רלוונטיי

 � לחוק הגנת השכר 25ְלִפי סעי�  הסבר הפתרו�

 :לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומי4 אלה ) א( "

  ... 

בתנאי שלא ינוכה על חשבו8 חוב , ִהְתַחTְב$ת ִ�ְכָתב מהעובד למעבידחוב על פי  ) 6(
 ;כאמור יותר מרבע שכר העבודה

א4 ֵאי8 המקדמות עולות על שכר עבודה בעד , מקדמות על חשבו8 שכר עבודה ) 7(
 חלות על �עולות המקדמות על שכר עבודה לשלושה חדשי4 ; שלושה חדשי4

 ).  "6(היתרה הוראות פסקה 

מקדמה שקיבלה דבורה שבוע לפני המועד לתשלו4 השכר לא עולה על שכר העבודה לשלושה ה
 .חלות עליה) 6(לא ַקֶייֶמת יתרה שהוראות פסקה , לפיכ), חדשי4

  )שכר העבודה 4,260 × %25 ( =    =�1,065לא ינוכה על חשבו8 ההלוואה יותר מ, לפיכ)

על א� האמור בסעי� קט8 ):  "ב(25 מהוראות סעי� נובעת, שנועדה למע8 הסר ספק, ההערה בסוגריי4
רשאי המעביד לנכות משכרו האחרו8 של עובד כל יתרה של חוב , חדל עובד לעבוד אצל המעביד, )א(

 ".לרבות מקדמות, שהעובד חייב לו

 .גתשובה  
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המעביד .  בדבר תשלו4 דמי הבראהחלות ה�ָרא�ת צו ההרחבההפרטי  ומעבידה דבורהעל  .28שאלה מספר 
 . במשכורת יולי, משל4 דמי הבראה פע4 בשנה

 קיבלה עדיי8 דמי לאהיא , �1/4/2008מאחר שהתחילה לעבוד ב. משרה מלאהבדבורה עובדת 
Lָדָת� .  חודשי4 ְ�ִדT$ק16דבורה עבדה  31/7/09עד . הבראה במש) כל Aְק$ַפת ֲעב

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"ְלִפי צו ההרחבה הנ, � 340א4 מחיר יו4 הבראה הוא 
 ?7/2009במשכורת לדבורה 

 �  3,740 .א 
 �   2,720 .ב

 �   2,380 .ג

 �   2,040 .ד

 פתרו� 

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

 .משנת עבודה בה עבדעובד זכאי לחלק ַיֲחִסי של קצובת הבראה ֲעב$ר חלק  הסבר הפתרו�

 . חודשי164 �אה ְ�7ֶל כל תקופת ֲעב�ָדָתL דבורה ַזָ?ִאית לדמי הבר

 בשנת ֲעב�ָדָתL  חודשי44ְ�7ֶל .   ימי הבראה5ְ�7ֶל שנת ֲעב�ָדָתL הראשונה ֵי7 לשל4 לדבורה 
  )ימי הבראה 6 × חודשי4 4 / חודשי4 בשנה 12 = 2.      (  ימי הבראה2השניה ֵי7 לשל4 לה 

 .לכל יו4 � 340 ימי הבראה בער) של �7בס) הכל ַזָ?ִאית דבורה ל

 ) Aֲַעִרי� ליו4 הבראה 340 × ימי הבראה 7. (  =380,2ֵי7 לשל4 לדבורה קצובת הבראה בס) , לפיכ)

 .תשובה ג 
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 : דב Wָָכר ְ?ִדְלַה8Hָלְמַקֵ�, ְרִגיָלה ֲעב2ָדה &ל Eְַעת5ְַעד  .29שאלה מספר 

  �  Aַ � 36ֲעִרי� ְיס�ד .1

�ֶסֶפת  .2A4 � ֶוֶתק � 

�ֶסֶפת  .3Aָדה� �  6 � ְמַנֵהל ֲעב

כמה , )יו� עבודה רגיל(א� דב עבד שעות נוספות ביו� ראשו� , פי חוק שעות עבודה ומנוחהל
 � ? יו� הראשונות שבאותוהנוספותשתי השעות כל אחת מלו בעד על המעביד לשל

 . ��45.00לא פחות מ .א 

 . ��57.50לא פחות מ .ב

 . ��52.50לא פחות מ .ג

 . ��50.00לא פחות מ .ד

 פתרו� 

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

 : השעות הנוספותCְמ$ל לחישוב ָ�ִסיס ַה7Bֵ7ַBְ, של דב" Wָָכר ָרִגיל" הסבר הפתרו�

כולל כל " שכר רגיל "17� ו16ְלִעְנַי� ַהLְִעיִפי� " �ק שעות עבודה ומנוחה  לחו18' לפי ס
� לעובדו(ֵEַַה24ָספ2ת שמעביד ְמ." 

�ֶסֶפת ", "Aֲַעִרי� ְיס�ד: "כל ְרִכיֵבי ַהָ]ָכר שהוזכרו לעיל, כלומרAֶסֶפת "ו "ֶוֶתק�A ְמַנֵהל
 .עבודה רגילה של דבמהווי4 ְיס�ד לחישוב ֵעֶרְ) שעת , "ֲעב�ָדה

ְמַבֵ_א את השכר ַה4HֵAַ7ְBִ לדב בעד כל שעת עבודה ,  �46 �ל "ְסכ$ָמ4 של כל הרכיבי4 הנ
  )36 + 4 + 6=  � 46(  .רגילה שקדמה לשעות הנוספות

ישל� לו המעביד בעד , הועבד עובד שעות נוספות "� לחוק שעות עבודה ומנוחה )א(16' לפי ס
,  מהשכר הרגיל1¼�ת הראשונות שבאותו יו� שכר עבודה לא פחות משתי השעות הנוספו

 ." מהשכר הרגיל1½�ובעד כל שעה נוספת שאחריה8 לא פחות מ

' שעבד ביו4 א בעד כל אחת משתי השעות הנוספות הראשונות ,דבעל המעביד לשל4 ל, לפיכ)
 ) 46 × %125=  � 57.50(  .  =57.50�סכו� שלא יפחת מ, )יו4 עבודה רגיל(

 .בתשובה  
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Pְֵמי ְנִסיע�ת ישולמו לה ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהAְAַ7ְפ$ת , של דבורהְלִפי ֶהְסֵ?4 העבודה  .30שאלה מספר 
  . המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

ה מהעבודה אי� בחזר.  על חשבו8 המעבידְרCֶֶנת$ְמא ַהaָָעה דבורה לעבודה �נ�ַסַעתבכל יו4 
  . אוטובוסי4 ציבוריי�34דבורה נוסעת מהעבודה לביתה ב. של המעביד ַהLָָעה

 � באוטובוסי4 ציבוריי4 ממקו4 העבודה לביתה  בודדתמחיר נסיעה.  ימי184 עבדה �3/2009ב
 . �380 �ה  ואת מקו4 עבודתיהדשי ה?�ֵלל את ֵאז�ר ְמג$רחיר כרטיס חופשי חומ.  ליו4 � 24

�ליו� =  22.70ל הוא " לצו ההרחבה הנ2' ַהDְַר5ִי ְלִפי סהוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזר א
 ?3/2009מעביד לשל� לדבורה 5ְִגי� חודש ה שעל המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

 �  432.00 .א 

 �  204.30 .ב

 � 380.00 .ג

 � 190.00 .ד

 פתרו� 

� .מעביד בהוצאות נסיעה לעבודה וממנהצו ההרחבה בדבר השתתפות ה סעיפי� רלוונטיי

כל עובד הזקוק  "� ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודה בצ3' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
ַזַ?אי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו4 האמור , לתחבורה כדי להגיע למקו4 עבודתו

עבודה ְ�פ�ַעל בו השתמש בתחבורה כדי בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְ�ַעד כל יו4 , 2בסעי� 
 ".להגיע למקו4 עבודתו

ליו4  � 22.70 הוא עד 01/01/2009שיעור החזר הוצאות הנסיעה מיו4 ,  לצו ההרחבה2' ְלִפי ס
 .עבודה

. החזר ההוצאות לא ישול4 למי שנוסע לעבודה על חשבו8 המעביד או מטעמו" , בצו6' לפי ס
 ."ל"יהיה ַזַ?אי עד למחצית הסכומי4 הנ) לעבודה או ממנה(נוסע העובד לכיוו8 אחד בלבד 

 � 432שה4 , בכל יו4 � 24 �  ממקו4 העבודה לביתהי4 ציבוריי4מחיר נסיעה באוטובוס
 .3/2009 נסיעות בחודש 18עבור 

כרטיס חופשי חודשי ה?�ֵלל את ֵאז�ר תו) שימוש ב, מחיר נסיעה ממקו4 העבודה לביתה
 .3/2009 בחודש  �380 �ה  עבודת ואת מקו4יהְמג$ר

היא זכאית להשתתפות מעביד בס) שלא , לפיכ).  לעבודה על חשבו8 המעבידנ�ַסַעתדבורה 
 ימי 18עבור  � 204.30כ "ובסה, ליו4 � �11.35לא יותר מ, כלומר, יעלה על מחצית מהתקרה

 .3/2009עבודה בחודש 

 : 3/2009רה 5ְִגי� חודש  שעל המעביד לשל� לדבוהמינימליסכו� דמי הנסיעות 

 min )ות בודדותנסיע 432 ; חופשי חודשי 380  ; לפי צו ההרחבה  תקרת השתתפות 204.30 = (  =0204.3

 .בתשובה  
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,  חודשי עבודה8ְ�ת�4 . �1/2/2009התחילה לעבוד אצל מעבידה ב, "במשכורת תעובד", דבורה .31שאלה מספר 
שתכנס לתוק� ְ�ת�4 תקופת ההודעה המוקדמת על פי , ורה למעביד על התפטרותההודיעה דב

 .החוק

על , ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי� ולהתפטרות, כמה ימי הודעה מוקדמת להתפטרות
 ?למעבידהָלֵתת דבורה 

 .ימי4  8 .א 

 .ימי4  11 .ב

 .ימי4 20 .ג

  .ימי4 8.5 .ד

 פתרו� 

� .5' ס, 3'  ס� מת לפיטורי4 ולהתפטרותחוק הודעה מוקד סעיפי� רלוונטיי

עובד במשכורת ַזַ?אי להודעה " , לחוק הודעה מוקדמת לפיטורי4 ולהתפטרות3' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
 :כמפורט להל8, מוקדמת לפיטורי4

)1  ( ... 

 של �במהל) התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תו4 שנת עבודתו הראשונה  )  2(
 "; של יומיי4 וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורהבתוספת,  ימי64

על הודעה , בשינויי4 המחויבי4 ְלִפי העני8,  יחולו�4 ו3ה�ָרא�ת סעיפי4 ",  לחוק ֶזה5' ְלִפי ס
 ."מוקדמת להתפטרות

 . חודשי עבודה8 �ותק של דבורה 

 הודעה מוקדמת עליה לתת למעבידה, ְלִפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורי4 ולהתפטרות, לפיכ)
  ).6 + 2.5 × 2   ( =  ימי� קלנדריי�11להתפטרות של  

 .בתשובה  
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� ל11:00בי8 השעות , בכל יו4).  'ו�'א( ימי4 6הוא ב8 , במקו4 עבודתו, שבוע עבודתו של Pֹב .32שאלה מספר 
זמ8 ההפסקה לא . בודתוממקו4 עָלֵצאת  ַרUַאיבמהלכה הוא , ניתנת לדב הפסקה, 12:00

  .נחשב כחלק משעות העבודה

דב סיי4 את ', ג�ו' ב', בימי4 א.  בבוקר6בשבוע האחרו8 התחיל דב לעבוד בכל יו4 בשעה 
סיי4 ' ביו4 ה,  אחר הצהריי54סיי4 עבודתו בשעה ' ביו4 ד.  אחר הצהריי44עבודתו בשעה 
 . בצהריי14ביו4 שישי סיי4 בשעה .  בערב6אותה בשעה 

 ?עבד דב בשבוע ֶזה,  מהשכר הרגיל%150�לא פחות משיש לשל� בעד� מה שעות נוספות כ

 .150%נ בער) של "ש 1 .א 

 .150%בער) של נ "ש 5 .ב

 .150%בער) של נ "ש 2 .ג

 .150%בער) של נ "ש 9 .ד

 פתרו� 

� ).2000( הסכ4 מסגרת �צו הרחבה .  20, 2, 1'  ס�חוק שעות עבודה ומנוחה  סעיפי� רלוונטיי

הזמ8 שבו עומד העובד לרשות  "�כהגדרת8 בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"  הפתרו�הסבר
חו= ... ְלַר��ת הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, העבודה

 ". 20מהפסקות ַעל Mִי סעי� 

סקה רשאי היה ובעת ההפ, ֵמDַחר 7ֶבכל יו4 הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה
)   לחוק שעות עבודה ומנוחה20' ְלִפי ס(נוהג המעביד כדי8 , דב לצאת מהמקו4 שבו הוא עובד

 .כשאינו מחשיב את זמ8 ההפסקה כחלק משעות העבודה

 תחו4 יו4 . שעות עבודה8 �תחו4 יו4 עבודה ). 'ו�'ימי4 א( ימי4 6שבוע העבודה הוא ב8 
 . שעות7 �) מנוחה השבועיתשהוא יו4 שלפני ה(עבודה ביו4 שישי 

 . שעות43 �תחו4 שבוע עבודה 
 

 :החישוב

�כ "סה יו
שעות 

מכניסה 
 עד יציאה

ניכוי 
 הפסקה

כ "סה
שעות 
עבודה 
� ביו

שעות 
עבודה 
 רגילות

 מצטבר

שעות 
רגילות 
 בשבוע

נוספות  נוספות
125% 

נוספות 
150% 

  1 1 8 8 9 � 1 10 א

  1 1 16 8 9 � 1 10 ב

  1 1 24 8 9 � 1 10 ג

  2 2 32 8 10 � 1 11 ד

 1 2 3 40 8 11 � 1 12 ה

 1 2 )1( 3 43 )1( 3 6 � 1 7 ו

 נ" ש2 9 11  43    כ"סה

שלוש שעות העבודה הראשונות ביו4 שישי ה8 ,  שעות רגילות עד יו4 שישי40מאחר שעבד    )1(
מתחו4 שבוע החמישית והשישית ביו4 שישי חרגו , שעות העבודה הרביעית. שעות רגילות

 .וה8 שעות נוספת)  שעות43(עבודה 

 .גתשובה  
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� ועד שפוטר ב�1/3/2009מ,  משרה�80%ב, Pֹב עבד ברציפות במשכורת אצל מעבידו .33שאלה מספר 
 .2009ימי4 בשנת  96עבד , ַעל�ְ�פ. 20/7/2009

 �מהו אור0 , פשה שנתית 5ְִלַבדזכויות החופשה השנתית של 6ֹב נקבעות לפי חוק חוא
 ?לפי חוק זה, 2009זכאי 5ְַעד שנת הוא החופשה השנתית לה 

 ימי4 11 .א 

 ימי4 5 .ב

 ימי4 6 .ג

 ימי4 4 .ד

 פתרו� 

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

אור) החופשה השנתית ְ�ַעד שנת העבודה .  היא שנת עבודתו הראשונה של Pֹב2009שנת  הסבר הפתרו�
 . ימי144הראשונה היא 

עבד באותו חלק שנה , ַעל�ְ�פ. הקשר המשפטי ֵ�יP 8ֹב ומעבידו היה קיי4 בחלק משנת העבודה
 .ימי4 96

היה הקשר המשפטי שבי8 העובד ובי8 המעביד קיי4 בחלק משנת העבודה , לחוק) 2()ג(3' לפי ס
 ימי החופשה חלק יחסי  יהיה מספר� ימי4 240 �פחות מ והעובד עבד בתו) אותו חלק שנה

חלק ; 240כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר ,  לחוק)א(3ממספר הימי4 שלפי סעי� 
 .של יו4 חופשה לא יובא במני8

 ) 96 / 240 .                                              (0.4 הוא 240יחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר 

, לפיכ). חלק של יו4 חופשה לא יובא במני8. 5.6בה את התוצאה  מני�0.4 ימי4 ב14הכפלת 
 .  ימי�5 �לפי חוק חופשה שנתית , Pֹבאור) החופשה השנתית לה זכאי 

 .תשובה ב 
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עובד , �40ב8 ה, דב.  שעות בחודש150 בהיק� ְמֵל<ה ִמWְָרהבמקו4 עבודתו של דב נהוגה  .34שאלה מספר 
 .5ֲַחִצי ִמPְָרהומועסק ) ד חודשיבעו(ת במשכור

 �המובא בחשבו� , ַהDְִזָעִרימהו שכר העבודה  , =3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו� א
�כדי לעמוד בהוראות חוק , שעל המעביד לשל� לדב בעד חודש עבודה, ְלִעְנַי� שכר מינימו

� ?שכר מינימו

 �  3,850.18 .א 

 �  1,540.00 .ב

 �  1,552.49 .ג

 �   1,925.09 .ד

 פתרו� 

� .2'  ס�חוק שכר מינימו4  סעיפי� רלוונטיי

כנהוג , המועסק במשרה מלאה)  עובד–להל8 ( שני4 18עובד שמלאו לו ", לחוק) א(2' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
שכר , זכאי לקבל ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת משכר המינימו4 לחודש, במקו4 עבודתו

 ."הכל ְלִפי העני8, מינימו4 לשעההמינימו4 היומי או שכר ה

שכר מחצית ממעבידו שכר עבודה שלא יפחת מזכאי לקבל , עובד המועסק בחצי משרה
 .המינימו4 לחודש

דב עובד במשכורת .  שעות בחודש150 בהיק� ְמֵל<ה ִמWְָרהבמקו4 עבודתו של דב נהוגה 
עבידו שכר עבודה שלא ממ הוא זכאי לקבל ,בעד חודש עבודה,  לפיכ).בחצי משרהומועסק 
 .  =09.925,1 � שכר המינימו4 לחודשמחצית יפחת מ

 .דתשובה  
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 של ב$ָרהְּצַהתקופת המחלה . 15ב8 ְוַהSִָעיר  17ב8 ַהְבּכ�ר ,  ילדי24+ נשוי , עובד במשכורת, Pֹב .35שאלה מספר 
 . יו904 �דב 

�החל ב. ַהְבּכ�ר מחלת ילדו ְ�7ֶל,  מעבודתוְרצ$ִפי4 ימי4 5 נעדר Pֹב �4/1/2009החל ב
 . ַהSִָעיר מחלת ילדו ְ�7ֶל,  ימי4 ְרצ$ִפי4 נוספי44 נעדר Pֹב 18/1/2009

 .1/2009ה בחודש  מעבודתהלא נעדר ,ת שכירה עובד,ז$ג� של Pֹב�ַ�ת

ִ̂, האישורי4 והמסמכי4 הנוגעי4 לעניי8כל  את וPֹב מסר למעביד  .ְדָר7 בחוק ובתקנותַ?

,  Eֶ5ְל מחלות ילדיו, שלוַהְצּב%ָרה תקופת המחלה ִלְזק2< ַעל ֶח�25Eְ כמה ימי היעדרות זכאי 6ֹב 
 ?ְלִפי החוק הֵרֵלַוְנִטי

 ימי4  0 .א 

 ימי4   4 .ב

 ימי4  9 .ג

 ימי4  8 .ד

 פתרו� 

� .1 'ס �) ילדהיעדרות בשל מחלת (חוק דמי מחלה  סעיפי� רלוונטיי

 :)ילדהיעדרות בשל מחלת (דמי מחלה  לחוק 1' ְלִפי ס בר הפתרו�הס

על חשבו8 תקופת , זכאי ִלְזק�� ְ�7ֶל מחלת ילדו,  שני164שלא מלאו לו עובד שעמו ילד  .1" 
 :ימי היעדרות במספר ובתנאי4 א4 התקיי4 אחד מאלה, המחלה הצבורה שלו

  "; ימי� בשנה8 עד � ...אותו כאמורב� זוגו הוא עובד ולא נעדר מעבודתו מכוח זכ )א(

Pֹב לא זכאי לזקו� ימי , לפיכ).  שני164גילו עולה על , כלומר. 17של Pֹב הוא ב8 ַהְבּכ�ר ילדו 
 .היעדרות בשל מחלת ילדו זה

 ימי P4ֹב זכאי לזקו� , לפיכ).  שני164גילו לא עולה על , כלומר. 15ילדו הצעיר של Pֹב הוא ב8 
 .מחלת ילדו זה בשל היעדרות

 .תשובה ב 
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�ִרT$ת,  ימי4 רצופי44 דבורה נעדרה מעבודתה �2/2009ב .36שאלה מספר M ֶרְ) טיפולי�היתה זו היעדרותה . ְלצ
דבורה הודיעה למעבידה ֵמרֹא7 על היעדרותה ומסרה לו . הראשונה בכל תקופת עבודתה

ְדָר7 על פי החוק, ול חייב את היעדרותהלפיו הטיפ, אישור מהרופא המטפל ִ̂ ?ַ. 

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

 .מחלהדי8 היעדרותה זו של דבורה כדי8 היעדרות ִמDMְת  .א 

 .חופשה בלא תשלו�די8 היעדרותה זו של דבורה כדי8  .ב

 .2/2009 בחודש מלאלשכר דבורה זכאית . אי8 מנכי4 היעדרות זו משכרה של דבורה .ג

 .חופשה שנתיתדי8 היעדרותה זו של דבורה כדי8  .ד

 פתרו�  

� ).היעדרות בשל טיפולי הפריה ופריו8(תקנות עבודת נשי4 , )4)(ג(7'  ס�חוק עבודת נשי4  סעיפי� רלוונטיי

, ר בתקנותכאמו, בתקופה"עובדת רשאית להיעדר מעבודתה , לחוק עבודת נשי4) 4)(ג(7' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
א4 אישר הרופא המטפל , גופית–שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חו=

די�  ;ובלבד שהודיעה על כ) למעבידה מראש, בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר
 ".היעדרות לפי פסקה זו כדי� היעדרות מפאת מחלה

תקופת היעדרות של  "�) לי הפריה ופריו8היעדרות בשל טיפו( לתקנות עבודת נשי4 2לפי תקנה 
, לא תעלה בכל סדרה טיפולית על המפורט להל8, לחוק) ג(7לסעי� ) 4(עובדת לעניי8 פסקה 

 :ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה

 ; שישה עשר ימי�4במקו4 עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימי4 )  1         (

 . " עשרי4 ימי�4מקו4 עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימי4 ב)  2         (

�ִרT$ת, היעדרותה של דבורהM ֶרְ) טיפולי�. היתה היעדרותה הראשונה בכל תקופת עבודתה, ְלצ
 4(תקופת היעדרותה , לפיכ). דבורה לא נעדרה מעבודתה בעבר לצור) טיפולי פוריות, כלומר
� .שלעיל 2דרות המרבית המפורטת בתקנה לא עלתה על תקופת ההיע) ימי

 .תשובה א 
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תקופת עבודתו של דב . �5/10/2009התחיל לעבוד אצל מעבידו החדש ב, 20/9/1990יליד , דב .37שאלה מספר 
 . וחצייי4 חודש�אצל מעביד זה 

על " לעובדעה הוד" חייב המעביד למסור לדב, בתו0 כמה זמ� מהיו� שהתחיל לעבוד אצלו
 )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר (?תנאי העסקתו

 ".נער"שהוא ֵמ*ַחר , דבל ע תלא חלו  הרלוונטיחוקההוראות  .א 

 . וחצייי�חודששתקופת עבודתו  לגבי עובד ת לא חלו הרלוונטיחוקההוראות  .ב

  .והתחיל לעבוד אצלדב מהיו4 ש ימי� משלושי�לא יאוחר  .ג

 . מהיו4 שדב התחיל לעבוד אצלומשבעה ימי�לא יאוחר  .ד

 פתרו� 

� ).פירושי4) (א(1'  ס� חוק עבודת הנוער.  1'  ס� )תנאי עבודה(חוק הודעה לעובד  סעיפי� רלוונטיי

 :לחוק עבודת הנוער) א(1' לפי ס הסבר הפתרו�

 � בחוק זה "

 ; שנה16 מי שעדיי8 לא מלאו לו �פירושו " ילד" 

 ; שנה18 א) עדיי8 לא מלאו לו 16 מי שמלאו לו �פירושו " צעיר" 

   "; ילד או צעיר�פירושו " נער" 

 כמשמעותו בחוק ,"נער"דב אינו , לפיכ)). 19דב ב8  (�5/10/2009 שנה ב18 ִמְ?ָבר ֶזהלדב מלאו 
 .עבודת הנוער

 

אוחר משלושי� לא י, מעביד ימסור לעובד "�) תנאי עבודה( לחוק הודעה לעובד 1לפי סעי� 
, וא4 היה העובד נער כהגדרתו בחוק עבודת הנוער, ימי� מהיו� שהעובד התחיל לעבוד אצלו

הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי ,  לא יאוחר משבעה ימי�4)  נער�להל8  (�1953ג"התשי
 ".) ההודעה�בחוק זה (העבודה של העובד לפי הוראות חוק זה 

 לא יחולו לגבי עובד שתקופת עבודתו אינה עולה על הוראות חוק זה" � לחוק 9לפי סעי� 
� ." אינה עולה על שבעה ימי�4וא4 היה העובד נער , שלושי� ימי

 

לא , וחייב למסור לו מעביד, ותקופת עבודתו עלתה על שלושי� ימי�, "נער"מאחר שדב אינו 
 .וקתעל תנאי העס" הודעה לעובד", ומהיו� שהתחיל לעבוד אצלמשלושי� ימי� יאוחר 

 .תשובה ג 
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דב התקבל לעבודה כשהוא .  אצל מעסיקו החדש2/8/2009�התחיל לעבוד ב, �30ב8 ה, דב .38שאלה מספר 
על דב ומעסיקו חלות ה�ָרא�ת ַצו ַהְרָחָבה לביטוח Mְֶנְסי�ִני מקי� . מבוטח בקר8 פנסיה מקיפה

דב עבד אצל מעסיקו החדש ברציפות ולא , למע8 הסר ספק. [ יואי ִלְהי�ת מבוטח ְלִפַזָ?ודב , במשק
  ].החסיר חודשי עבודה

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

ההפרשות . תו ָהֵחל מהיו4 הראשו8 ַלֲעב�ָד לביטוח הMְֶנְסי�ִנילביצוע ההפרשותי ַזָ?אדב  .א 
 .�2/8/2009לת ְקִטיִבי ֶרְטר�D, עבודה חודשי6לאחר יבוצעו 

ההפרשות . תו ָהֵחל מהיו4 הראשו8 ַלֲעב�ָד לביטוח הMְֶנְסי�ִנילביצוע ההפרשותי ַזָ?אדב  .ב
 .�2/8/2009לת  ֶרְטר�Dְקִטיִבי,8/2009בתו� חודש יבוצעו 

ההפרשות . תו ָהֵחל מהיו4 הראשו8 ַלֲעב�ָד לביטוח הMְֶנְסי�ִנילביצוע ההפרשותי ַזָ?אדב  .ג
 .�2/8/2009לת ֶרְטר�Dְקִטיִבי, חודשי עבודה 3לאחר בוצעו י

ההפרשות . תו ָהֵחל מהיו4 הראשו8 ַלֲעב�ָד לביטוח הMְֶנְסי�ִנילביצוע ההפרשותי ַזָ?אדב  .ד
 .�2/8/2009לת  ֶרְטר�Dְקִטיִבי,2009בתו� שנת יבוצעו 

 פתרו� 

� י מקי� במשקַצו ַהְרָחָבה לביטוח Mְֶנְסי�ִנ סעיפי� רלוונטיי

העובד יהיה ַזַ?אי לביטוח  "...�ַצו ַהְרָחָבה לביטוח Mְֶנְסי�ִני מקי� במשק ל) ה(6ְלִפי סעי�  הסבר הפתרו�
 חודשי4 6מיד בתו4 , לעיל' כמפורט בסעי� ד, הפנסיוני ולביצוע ההפרשות על פי צו זה

שהוא מבוטח בביטוח עובד שיתקבל לעבודה כ"). תקופת המתנה "–להל8 (מתחילת העבודה 
ההפרשות יבוצעו . יהיה ַזַ?אי לביצוע ההפרשות החל מהיו4 הראשו8 לעבודתו, פנסיוני כלשהו

רטרואקטיבית ליו4 ,  המועד המוקד4 מביניה�4 חודשי עבודה או בתו4 שנת המס 3לאחר 
 ".תחילת עבודתו אצל המעסיק ולא תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה

 לביטוח הMְֶנְסי�ִני אי ַזָ?דב, לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהוֵמDַחר 7ֶהתקבל 
 .תו ַלֲעב�ָדָהֵחל מהיו� הראשו� ,ֶזהַהְרָחָבה ולביצוע ההפרשות ַעל Mִי ַצו 

 חודשי 3המועד המוקד4 מבי8 תו4 שנת המס או , �2/8/2009מאחר שדב התקבל לעבודה ב
ֶרְטר2*ְקִטיִבית ,  חודשי עבודה3ההפרשות יבוצעו לאחר  ,לפיכ).  חודשי עבודה3עבודה הוא 

 ). יו� תחילת ֲעב2ָדתו אצל המעסיק (2/8/2009�ל

 .תשובה ג 
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 ֶמְלַצר, דב.  נשי4 כמלצריותלהעסיק יותר" דבורית" החליטה הנהלת מסעדת לאחרונה .39שאלה מספר 
 להיות מוחל� על ידי ְ?ֵדיפוטר מעבודתו , י4 שנ6זה  במסעדה הועסקש, ומוער) ִמְקצ�ִעי
 .ֶמְלָצִרית

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� /בחר(?  פעלה כחוק"דבורית"הא� הנהלת 
� )ַה5ִָאי

 .כמלצריות לא מהווה ַהְפָלָיה ֲאס$ָרהנשי4  ַהֲעָדַפת. כ8 .א 

 .ַהְפָלָיה ֲאס$ָרהוי4  מהו, להיות מוחל� במלצריתְ?ֵדי ,פיטוריו של דב. לא .ב

 .פוטרו והוחלפו על ידי מלצריות" דבורית" כל המלצרי4 בִא4 ֲאָבל Dְ) ְוַרק, כ8 .ג

חוק חופש העיסוק ומנוגדי4 לחוק הסכמי4  ֲהָפַרתפיטוריו של דב מהווי4 . לא .ד
 .קיבוציי4

 פתרו� 

� 2'  ס�חוק שוויו8 ההזדמנויות בעבודה  סעיפי� רלוונטיי

 : לחוק שוויו8 ההזדמנויות בעבודה2' ִפי סְל הסבר הפתרו�

, נטיית4 המינית, לא יפלה מעביד בי� עובדיו או בי� דורשי עבודה מחמת מינ�)  א(
, היות4 הורי4, גופית�טיפולי הפריה חו=, טיפולי פוריות, הריו8, מעמד4 האישי

מפלגת4 או שירות4 , השקפת4, אר= מוצא4, לאומיות4, דת4, גזע4, גיל4
קריאת4 לשירות מילואי4 או שירות4 הצפוי בשירות מילואי4 , אי4במילו

לרבות מחמת תדירותו , �1986ו"תשמ, ]נוסח משולב[כהגדרתו בחוק שירות ביטחו8 
, הצפוי לה4, �1986ו"תשמ, ]נוסח משולב[כמשמעותו בחוק שירות בטחו8 , או משכו

 :בכל אחד מאלה

 ;קבלה לעבודה)   1( 

 ... 

 ;ו פיצויי פיטורי4פיטורי4 א)   5( 

... 

אי8 רואי4 הפליה לפי סעי� זה כאשר היא מתחייבת מאפיי4 או ממהות4 של  )ג(
 .התפקיד או המשרה

דב היה . מחמת מינודב פוטר , כלומר. לצריתה לצור) החלפתו במתהיו של דב סיבת פיטורי
, תפקידושאינ4 מתחייבי4 מאופי או ממהות , מלצר מקצועי ומוער) ופיטוריו מחמת מינו

 .ַהְפָלָיה ֲאס$ָרהמהווי4 

 .בתשובה  
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 לאחר תחילת עבודתו חצי שנה.  �1/1/2001 לעבוד במשרה מלאה אצל מעבידו בהתחילדב  .40שאלה מספר 
משכרו  14.33% �שיעור הפרשת המעביד . החל המעביד להפריש עבור דב לקר8 פנסיה מקיפה

 לחוק פיצויי 14הסכ4 לפי סעי� "4 ג4 חתמו דב ומעבידו על באותו יו. המלא של דב
בגי8 התקופה ,  פיצויי פיטורי4במקו�לפיו תשלומי המעביד לקר8 הפנסיה יבואו , "פיטורי4

 .שבה שולמו והרכיבי4 בגינ4 בוצעה ההפרשה

 פיצויי הפיטורי4.  �10,980 �שכרו הרגיל האחרו8 לפני פיטוריו .   פוטר דב�31/12/2009ב
 . �89,560 �שנצברו בקר8 הפנסיה במועד פיטוריו 

� שעל המעביד  הפיטורימהו סכו� פיצויי� ? לדב לפי חוק פיצויי פיטורי�להשלי

 � 5,490 .א 
 � 0 .ב

 � 9,260 .ג

 � 3,770 .ד

 פתרו�  

� .14' ס, 1'  ס�חוק פיצויי פיטורי4  סעיפי� רלוונטיי

 . שני94 �תקופת עבודה  הסבר הפתרו�

 . שני8.54 � לחוק פיצויי פיטורי4 ושולמו כספי4 לקר8 פנסיה 14 'תקופה בה חל ס

 .מלוא השכר: הרכיבי4 בגינ4 בוצעה ההפרשה לקר8 הפנסיה

 :החישוב

 8.5, בגי8 התקופה, תשלומי המעביד לקר8 הפנסיה באי4 במקו4 פיצויי הפיטורי4 של דב
 .סיה לחוק פיצויי פיטורי4 ושולמו כספי4 לקר8 הפנ14' שבה חל ס, שני4

 לא ה ב, חצי השנה הראשונה לעבודתו בגי8של4 לדב השלמת פיצויי פיטורי4לעל המעביד 
  � 980,10  × שנה ½   = = 490,5 : לקר8 הפנסיההועברו תשלומי4

 .אתשובה  
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 ביטוח לאומי
 
 
 

 . �31/8/2009רה בופוט, ִ�ְרִציפ$ת אצל מעבידה היחידשנתיי4 דבורה עבדה  .41שאלה מספר 

 : Hְ7ֶַה8Hָהסכומי4 של דבורה ה$ְרַ?ב מ8/2009תלוש 

1 .?Wְַמ� �   12,450 � ְיס�ד ֶרת

2 .8� �  1,245 �  חופשהMְִדי

 � 3,200 � 4שווי שימוש ברכב קבוצה . 3

 � 21,960 � לפקודה) אMָ  '9)7ט$ר ממס ְלִפי ספיצויי פיטורי4ַמֲעָנק . 4

 � 2,940 �  חייב במס הכנסהיצויי פיטורי4פַמֲעָנק . 5

 ? החייב בדמי ביטוח לאומי 8/2009מהו שכרה של דבורה בחודש 

 � 19,835 .א 

 �   12,450 .ב

 �   18,590 .ג

 �   15,650 .ד

 פתרו� 

 פיצויי פיטורי4 שמקבל עובד ֵעֶקב ַמֲעָנקחופשה ו Mְִדי�8,  המוסד לביטוח לאומיהנחיותְלִפי  הסבר הפתרו�
 . מדמי ביטוחMְט$ִרי4, פרישתו

   יסוד12,450+  שווי רכב 3,200 =   =650,15:     שכרה של דבורה החייב בדמי ביטוח, לפיכ)

 .תשובה ד 
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 .42שאלה מספר 

 

 של דב אצל מעסיקו 9/2009שכר .  מהמוסד לביטוח לאומיִקְצַ�ת ִזְקָנה ְמַקֵ�ל, 70עובד ב8 , דב
 .  �9,022 �היחיד 

שכר  5ְִגי� ,למוסד לביטוח לאומי יועברשבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי מהו ס0 
 ?של דב 9/2009

 �  959 .א 

 �   46 .ב

 �   0 .ג

 �  1,093 .ד

 פתרו� 

 : שכרו של דב החייב ִ�ְדֵמי ביטוח אצל מעבידו הסבר הפתרו�

 min ) .ב.ו4 דההכנסה ַהBְַרִ�ית לתשל 76,830 ; 9,022= (  � 9,022

   :דמי ביטוחכ "סה

46 �  =0.61% ×  )4,757 � 9,022 + ( 0.42% × 4,757 

 .בתשובה  
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 : של דב אצל כל אחד מה10/20094שכר . דב עובד כשכיר אצל שני מעסיקי4 .43שאלה מספר 

 .  �2,350 �מעסיק עיקרי  .1

 .� 2,310  � ִמ7ְִנימעסיק  .2

דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח (מהו סכו� דמי הביטוח  ,דמי ביטוח4ֵא%�  הָעPָ לאא� דב 
 ?10/2009  בתלושהמשניאצל מעסיקו  משכרואשר ְינ%ֶ&ה ) בריאות

 �  80.85 .א 

 �   277.20 .ב

 �   88.94 .ג

 �  169.79 .ד

 פתרו� 

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

 .דמי ביטוחAֵא4$ ור על למעסיקיו איש מסרלֹא דב 

 : השכר החייב ִ�ְדֵמי ביטוח אצל המעסיק ַה7ְBִִני

 min ) .ב.ההכנסה ַהBְַרִ�ית לתשלו4 ד 76,830 ; 2,310= (  � 2,310   

 :10/2009 ַה7ְBִִני בתלוש ו של דב אצל מעסיקודמי הביטוח אשר ְינ$ֶ?ה משכרסכו4 

 277.20=  = %12 × 2,310 

 .בתשובה  
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 : של דב אצל כל אחד מה11/20094משכורת . דב עובד כשכיר אצל שני מעסיקי4 .44שאלה מספר 

 .  �7,500 �מעסיק עיקרי  .3

 .� 4,200  � ִמ7ְִנימעסיק  .4

 . למעסיקיו אישור תיאו4 דמי ביטוחהגישדב 

 של 11/2009חודש בעד משכורת  המשנישישל� המעסיק ,  בדמי הביטוחהמעסיקחלק מהו 
 ?דב

 �  161.70 .א 

 �   147.00 .ב

 �   228.06 .ג

 �   308.70 .ד

 פתרו� 

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

היה ; המעביד חייב בתשלו4 דמי ביטוח בעד עובדו",  לחוק הביטוח הלאומי)ב(342' ְלִפי ס הסבר הפתרו�
ד מה4 את דמי הביטוח ְ?ִאיH$ הוא בלבד היה המבוטח עובד אצל מעבידי4 שוני4 ישל4 כל אח

 ..."מעבידו

 Min ) .ב.ההכנסה המרבית לתשלו4 ד 76,830 ; 4,200= (  � 4,200    :     השכר החייב בדמי ביטוח

 200,4 × %3.85 =  =70.161:       200911/משכורת בעד  ִמ7ְִניהדמי הביטוח שישל4 המעסיק 

 .אתשובה  
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, ֵהָרי�8 ֶרְ) 7ְִמיַרת�ְלצ, כי ָעֶליָה ְלַהְפִסיק את עבודתהמומחה  נשי4 א קיבלה אישור מרופדבורה .45שאלה מספר 
 .�1/9/2009 רצופי4 החל ב4מי י30למש) 

החייבת בדמי , הכנסתה של דבורה.  ִ�ְרִציפ$ת שני54 אצל מעבידה היחיד ֶזה עובדתדבורה 
 :�1/9/2009שי4 שקדמו ל החודבשלושה, ביטוח

 ההכנס חודש
8/2009 9,300   � 
7/2009 7,020   � 
6/2009 6,756   � 

מעדיפה ודבורה לא ,  תשלו4 בעד תקופת שמירת ההריו8 מגו� אחרדבורהלא משול4 ל, למע8 הסר ספק: הערה [ 
  ].נצל את ימי המחלה ולקבל את תמורת4 מהמעסיק שלהל, וותר על הגמלהל

� ? הגמלה לשמירת הריו� שזכאית דבורה לקבל מהמוסד לביטוח לאומימהו סכו

 �  7,692 .א 

 �   5,769 .ב

 �   7,185 .ג

 �   7,778 .ד

 פתרו� 

� .גמלה לשמירת הריו8: 'סימ8 ה, חוק הביטוח הלאומי סעיפי� רלוונטיי

יה בסכו4  ליו4 יה לשמירת הריו8שיעור הקצבה � לחוק הביטוח הלאומי 54'  וס60' לפי ס הסבר הפתרו�
 :הנמו) מבי8 שני הסכומי4 האלה

 . �259.27כלומר , 4 לכל יו�30 מחולק ב) �7,778 (לחישוב קצבאות לחודש 1סכו4 בסיסי . 1

ברבע השנה שקד4 להפסקת העבודה ֵעֶקב שמירת ) החייב בדמי ביטוח(שכרה של האישה . 2
 .�90מחולק ב, ההיריו8

 9,300 + 7,020 + 6,756=  � 23,076 :  �1/9/2009 לברבע השנה שקד4הכנסתה של דבורה 

 076,23 / 90 =  �256.40  :  �90חלוקת ההכנסה ב

 : ליו4 לשמירת הריו8שיעור הקצבה

 min ) ] התקרה 259.27 ; 256.40= [  �  40.256

 :סכו4 הגמלה לשמירת הריו8 שזכאית דבורה לקבל, לפיכ)

  � 40.256 ×ימי שמירת הריו8 30=   =692,7

 .אה תשוב 
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 ,החייבת בדמי ביטוח,  של דבוהכנסת. שני4 ִ�ְרִציפ$ת 3אצל מעבידו היחיד זה   כשכיר עובדדב .46שאלה מספר 
 . בחודש� 10,320 �קבועה 

 7לא היה מסוגל לעבוד  הפגיעה ֵעֶקב. ועקב עבודתועבודתו תו) כדי נפגע דב  �20/9/2009ב
 .כתאונת עבודההמוסד לביטוח לאומי הפגיעה הוכרה ַעל ְיֵדי .  הפגיעהימי4 ְ�נ�ָס� על יו4

 ?מהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאי דב 

 �  972 .א 

 �   1,720 .ב

 �   1,806 .ג

 �  1,290 .ד

 פתרו� 

� .דמי פגיעה: 'סימ8 ד, חוק הביטוח הלאומי סעיפי� רלוונטיי

, ד שני הימי4 הראשוני4 שלאחר יו4 הפגיעהְ�ַע "� לחוק הביטוח הלאומי )ב(93לפי סעי�  הסבר הפתרו�
אשר בה4 לא היה המבוטח מסוגל לֲעב�ָדת� וא� לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה 

לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאHָא ִא4 ֵ?8 לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָ?<מ$ר שני4 , מהפגיעה
 ".עשר ימי4 לפחות ְ�נ�ָס� על יו4 הפגיעה

לא ישולמו לו דמי ,  ימי4 שלאחר יו4 הפגיעה7 בלתי כשיר לעבודה במש) ֵמDַחר שדב היה
 .פגיעה ְ�ַעד שני הימי4 הראשוני4 שלאחר יו4 הפגיעה

 . ימי54יקבל דמי פגיעה ְ�ַעד , לפיכ)

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו4 המתקבל מחלוקת הכנסת ,  לחוק הביטוח הלאומי98' לפי ס
 .בתשעי4,  שְ�ַעדו מגיעי4 לראשונה דמי פגיעהברבע השנה שקד4 ליו4, המבוטח

  )10,320 + 10,320 + 10,320 / ( 90=  � 344 :  שכר העבודה הרגיל של דב

א) ( דמי פגיעה ליו4 ה4 שלושה רבעי4 משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97' לפי ס
 ).�30כשהוא מחולק ב, 5 כפול 1י  מסכו4 השווה לסכו4 בסיס�75%לא יותר מ

 344 × 75%=  � 258 :   דמי הפגיעה

 התקרה ) 7,778 × 5 × 75% / 30 = 972.25( <  � 258 : נוודא שדמי הפגיעה לא עולי4 על התקרה

 258 × 5=     =290,1 : כ דמי הפגיעה לה4 זכאי דב"סה

 .תשובה ד 
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 . ימי מילואי�24 יצא ל�1/11/09ב.   שני34עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה דב  .47שאלה מספר 

 :�1/11/09 החודשי4 שקדמו ל�3בלהל8 פרטי הכנסתו 

 שממנה מגיעי� דמי ביטוחהכנסה  ימי עבודה חודש

10/2009 21 6,373 �  

9/2009 19 4,325 �  

8/2009 22 7,302 �  

 ? תקופת מילואי� זובעדמהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ&אי דב 
  

 �  588 .א 

 �   560 .ב

 �  581 .ג

 �  420 .ד

 פתרו� 

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

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

ת שבעה ימי4 כל לרבות כמה תקופות בנו, לגבי שירות רצו� של שבעה ימי מילואי4 )1(
 ; בעד כל יו4 מילואי�4אחת 

שישה , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי4 לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
 בעד ס) ימי המילואי4 �פחתה היתרה כאמור משישה ימי4 ;  בעד שבעה ימי�4ימי4 

 .�1.4הנותרי4 כשהוא מוכפל ב

 .דב שירת יומיי4 במילואי4

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

  )2 × 1.4 = 2.8(   ימי מילואי2.84דב ַזַ?אי לקבל תגמול מילואי4 בעד , לפיכ)

 :חישוב סכו4 ההכנסה ְלִעְנַי8 תגמולי המילואי4

) א(273' לפי ס.  ימי�604לא פחות מ, לומרכ,  ימי624עבד דב , �1/11/2009שקד4 לברבע השנה 
 :לחוק

 בחודש 1 � ה4 סכו4 ההכנסה בעד רבע השנה שקד4 ל...שכר העבודה הרגיל של עובד )1( "
 .�90סכו4 ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב; ...שבו ֵהֵחל שירות המילואי4

�לא יפחת מ, )1(המחושב לעני8 פסקה , סכו4 ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו8 )2( 
 )�2009נכו8 ל � 5,225( " ; א� א4 לא עבד באותו חודש,  מהסכו4 הבסיסי68%

 : בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי�14סכו4 ההכנסה של דב בעד רבע השנה שקד4 ל, לפיכ)

900,18 �  ) =5,225 ; 302,7 ( max ) + 5,225 ; 325,4 ( max ) + 5,225 ; 373,6 ( max 

 :של דב" שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , �90סה בנחלק את סכו4 ההכנ

210 �  =90 / 18,900 

 :חישוב התגמול ליו4

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

,  מהסכו4 הבסיסי68% (לא יפחת שיעור התגמול ליו4 מהתגמול המזערי,  לחוק)ב(272' לפי ס
, 5סכו4 הבסיסי כפול ה (ולא יעלה על התגמול המרבי)  �174.17כלומר , מחולק בשלושי4, "לחודש

 ).1,280.50כלומר , �30כשהוא מחולק ב

 :שיעור התגמול ליו4

 min [max  ) שכר רגיל 210 ; התגמול המרבי  1,280.50(  ; התגמול המזערי 174.17 = [ 210

  ). 210 × 2.8  ( בעד תקופת שירותו במילואי� = 588תגמול בס0 דב זכאי ל: התוצאה

 .אתשובה  



48 

 

 2009שנת המס 

 

 10של  ִסְדָרה ַמ8Aָ ְלֶהְסֵ?4 ֶנֱעַרְ) ֵמרֹא7 ,"דבורה"לבי8 מכללת , ַעְצָמִאי ע�ֵרְ) Pִי8, דב ֵ�י8 .48שאלה מספר 
 . �580רצאה המכללה משלמת לדב בעד כל ה. 2009 אביבבסימסטר  ,על ידי דב, רצאותה

י את המשפט הנכו� ביותר /בחר(?  לשל� בעד דב דמי ביטוח לאומי"דבורה"מכללת הא� על 
� )ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 .שדב אינו עובד שכיר של המכללה ֵמDַחר, לא .א 

 .עובד של המכללהֶנְח7ַב דב , חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי8 .כ� .ב
 � �76,830נמוכה מ, מיגיעה אישית, ס) הכנסתו הכוללת של דבַרק ִא4 ֲאָבל Dְ) ְו, כ� .ג

 .בחודש

 .לשל4 עבורו את דמי הביטוח הלאומי, ִ�ְכָתב, מהמכללהPַָר7  דבֶאHָא ִא4 ֵ?8 , לא .ד
 פתרו� 

� )סיווג מבוטחי4 וקביעת מעבידי4(צו הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

הסכ4 מראש  עימו נער), מרצה, )סיווג מבוטחי4 וקביעת מעבידי4(אומי לפי צו הביטוח הל הסבר הפתרו�
 .ייחשב לעני8 החוק כעובד, עבודה למת8 סדרה של שבע הרצאות לפחות

 .החייב בתשלו4 גמול העבודה כמעבידו של עובד כאמור ייחשב

 משבע שה4 יותר, רצאותה 10סדרה של  ַמ8Aָ ְלֶהְסֵ?4 ע4 דב ֵמרֹא7ערכה " דבורה"מכללת 
 .את הגמול לדב בעד ההרצאות משלמת המכללה. הרצאות

 . עובד של המכללה נחשבדב, חוק הביטוח הלאומילעני� , לפיכ)

 .תשובה ב 
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 14 שבה לעבודתה לאחר �1/9/2009 ב.י4 שנ8אצל מעסיקה היחיד ֶזה  ה כשכירת עובדדבורה .49שאלה מספר 
 ). �31,442דמי לידה בס) מהמוסד לביטוח לאומי ורה קיבלה דב( שבועות חופשת לידה

 , קיבלה9/2009 בתלוש . בחודש �9,800 �  זה שנתיי4 קבוע,אצל מעסיקה,  שכרה הרגיל
 . �2,254בס) של  ��נ$ס,  הרגילהשכר לעְ�נ�ָס� 

� שקיבלהַה25נ%ס  Eֶ5ְללידה � דבורה זכאית לקבל מהמוסד לביטוח לאומי הפרשי דמיהא
 )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר (?9/2009�ב

 .9/2009לשכר החודשי הרגיל בחודש ַר� �צשהבונוס ֵמDַחר , לא .א 

 .קדימה ֶנֶעWְָתהַה��נ$ס  Mְִריַסתֲאָבל Dְ) ְוַרק ִא4  ,לא .ב

ֵעֶקב  Cְָדָלה ,בחודשי4 שקדמו לחופשת הלידה שלה, הכנסתה המבוטחתֵמDַחר ש, כ8 .ג
 .ַה��נ$ס Mְִריַסת

 .חייב במסהיה ַה��נ$ס ֲאָבל Dְ) ְוַרק ִא4 , כ8 .ד
 פתרו� 

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

 "תשלו4 נוס�", )תשלו4 ופטור מתשלו4 דמי ביטוח( לתקנות הביטוח הלאומי 1ְלִפי תקנה  הסבר הפתרו�
 או כבונוסְלַר��ת תשלומי4 שניתנו , שכר הנית8 לעובד ְ�נ�ָס� לשכר החודשי הרגיל" הוא

 ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי4

 ".תשלו4 נוס�"הבונוס ששול4 לדבורה הוא , ְלִפי התקנה שלעיל

 :ה�ָרא�ת אלה, ְלִעְנַי8 תשלו4 דמי ביטוח, על תשלו4 נוס� יחולו,  לתקנות5ְלִפי תקנה 

והסכו4 ,  או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשני4 עשר25%א4 שיעורו  ) 1(   "
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר החודש שבו שול4 ולשכר כל אחד מאחד 

ששול4 לעובד שעבד אצל מעבידו , תשלו4 נוס� כאמור; עשר החודשי4 שקדמו לו
יחולק במספר החודשי4 , קדמו לחודש שבו שול4פחות מאחד עשר החודשי4 ש

והסכו4 , ) חודשי העבודה הקודמי4–להל8 (שבה4 עבד העובד אצל אותו מעביד 
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי 

 ".העבודה הקודמי4

גיל בחודש יצור� לשכר החודשי הר,  מהשכר החודשי הרגיל�25%א4 שיעורו נמו) מ ) 2(
  ".שבו שול4

.    מהשכר החודשי 23%הוא , ְלִפי התקנות" תשלו4 נוס�", שיעור הבונוס שקיבלה דבורה
  )23% = 9,800 / 2,254(  

 .יצור� לשכר החודשי הרגיל בחודש שבו שול4סכו4 הבונוס , ְלִעְנַי8 תשלו4 דמי ביטוח, כ)לפי

במוסד ( של דבורה הכנסתה המבוטחת, �9/2009שהבונוס צור� לשכר החודשי הרגיל בֵמDַחר 
דבורה לא , לפיכ). לא השתנתה,  לחופשת הלידה שלה4שקדרבע השנה ב, )לביטוח לאומי
 .זהלידה בשל ��נ$ס �מהמוסד לביטוח לאומי הפרשי דמיזכאית לקבל 

 .אתשובה  
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 ִנְפַצע ְ�א�ָתAְ Lא$ָנה דב .ִ�ְתא$ַנת Pְָרִכי4 ָרב�ְמעהיה דב מביתו לעבודתו ָנַסע האוטובוס בו  .50שאלה מספר 
ָסָטה ולא Aְא$ָנה  ַהִלְפֵני ַדְר?�ְ�ָעַצר דב לא  יצוי8 ש.חודשיי4ְ�ֶמ7ְֶ) ואיבד את כושרו לעבוד 

 .ומהדר) הרגילה מביתו לעבודת

נכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� י את המשפט ה/בחר( ?זו כתאונת עבודה5ְִתא%ָנה הא� יש לראות 
� )ַה5ִָאי

 .ֲאָבל Dְ) ְוַרק ִא4 האוטובוס היה מבוטח, כ8 .א 

 .כתאונת עבודה יש לראות ִ�ְתא$ָנה זו. כ8 .ב

 .Aְא$ַנת Pְָרִכי4 היתה תאונהֵמDַחר שה, לא .ג

�ְ)לא תאונה ֵמDַחר שה, לא .דA ֵדי עבודתו וֵעֶקב עבודתו אצל מעבידו�אירעה?ְ. 
 פתרו� 

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

  �רואי4 תאונה כתאונת עבודה א� א4  "� לחוק הביטוח הלאומי 80' ְלִפי ס הסבר הפתרו�

אירעה תו) כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקו4 שבו הוא  ) 1(
ועקב , 4 עבודה אחד למשנהומ8 העבודה למעונו או ממקו, ל8 א� א4 אינו מעונו
 ;נסיעתו או הליכתו זו

)2( " ... 

 : לחוק האמור81' לפי ס

) 5(, )4(, )1(תאונה שאירעה תו) כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות  )  א(
 אי8 רואי4 אותה כתאונה בעבודה א4 חלה בנסיעה או בהליכה 80של סעי� ) 7(או 

כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה , המקובלתהפסקה או סטיה של ממש מהדר) 
, האמורה) 1(לעני8 פסקה , או, הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו

או א4 יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו , בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי
, כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות�ידיה אי�הפושעת של המבוטח ולא נגר4 על

 . או מוותנכות

,  לא יראו כהפסקה או כסטיה של ממש80של סעי� ) 1(בנסיבות האמורות בפסקה )  ב(
 :א4 עשה זאת המבוטח לאחת מאלה, )א(לעני8 סעי� קט8 

כדי ללוות ילדו לג8 ילדי4 או למעו8 ילדי4 או למקו4 אחר שהשר קבע כמקו4 )   1(
 ;שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו מש4

 .י לקיי4 מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפללכד)   2(

לא חלה בנסיעה הפסקה או סטיה של . התאונה אירעה לדב תו) כדי נסיעתו לעבודה ממעונו
 . ממש מהדר) המקובלת

ג4 א4 , לפיכ). צוי8 בשאלה שהתאונה גרמה לדב אי כושר עבודה לחודשיי4, למע8 הסר ספק
הרי שעדיי8 היא תוכר כתאונת , את התאונה בעיקר לרשלנותו הפושעת של דבלייחס נית8 היה 

 .עבודה

 .בתשובה  
 

 
 
 
 
 
 

 


