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 2010שנת המס 

 

 פתרו� מבח� 27.06.2011 � שנת המס 2010
  

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

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

, 30רווקי� בני , העובדי� והעובדות ה� תושבי ישראל, בשאלה (ֶחֶרתא� לא צ$ַי� , נִטִיי�ֵרֵלַוובמקרי� ה .3
זו  ְלַמֵעט, ֲחִריָגה ַמס ֲהָטַבתלכל  ַזָ%ִאי�וה� ֵאיָנ�  ְיִחיָדה ָלֶה� ַהְכָנָסהשזו , � היחידַמֲעִבידַ עובדי� רגילי� אצל 

 .ַעל ִ.י נתוני השאלהָלֶה� המ$קֵנית 

 .חישוב מס הכנסה הנער0 לבני זוג נשואי� הוא חישוב נפרד, בשאלה (ֶחֶרת� א� לא צ$יַ  .4

, הנובעות מהחוקי� ִמְזָעִר23תלעובדי� ולעובדות ה� הזכויות ה ְקנ2תהזכויות ַהמ$ ,א� לא צ$ַי� (ֶחֶרת בשאלה .5
המעביד ֵאינ2 צד להסכ� ִקי$5ִצי , הא� לא ִנְכ4ָב (ֶחֶרת בשאל, ְ%ל2ַמר. הֵרֵלַוונִטִיי�מהתקנות ומצווי ההרחבה 

שהוראותיו ָחל2ת על המעביד והעובדי� ולא קיי�  ַצו ַהְרָחָבה ַעְנִפיֵאי� , ִקי$5ִצי ֶהְס6ֵרֵאי� , מיוחד או כללי
 .ֶהְסֵ%� עבודה אישי שהוראותיו ֵרֵלַווְנִט23ת לשאלה

  
  מס הכנסה

  
  
  

, ְ!נ�ָס�. � 150שי על ס�  תהמחא � נישואיהלרגל , ממעבידהמתנה קיבלה רחל  2010 במר�  .1שאלה מספר 
למע) הסר [  .� 180לושי שי על ס� ת ,לרגל חג הפסח, בחודש זהקיבלה , כל עובדי החברה ְ"מ�

  ] .2010היו אלו המתנות הראשונות שקיבלה בשנת , ספק

  ?בגי� מתנות אלו 2010 מר8רחל בחודש השווי שיש לזקו7 לשכרה של מהו 

 �   0  .א  

 �   180  .ב

 �     330  .ג

  �   130  .ד

  פתרו�  

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

חטיבה ( 34/93מס הכנסה  חוזר, )ניכוי הוצאות מסוימות(תקנות מס הכנסה ל) 4(2' תק
  .)ניכויי3 /משפטית 

) 4(2בתקנה הסכו3 שנקבע , � �200נמו� מ, � 150 על ס�, מתנה לרגל אירוע אישיער� ה  הסבר הפתרו�
בגי) שווי לא יזק� לשכרה של רחל , לפיכ�). ניכוי הוצאות מסויימות(לתקנות מס הכנסה 

  .המחאת שי זו

  .חג הפסחלרגל שקיבלה  ; 180שי על ס� התלושי לשכרה של רחל יזק� ער� 

  .בתשובה   
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ֶרֶכב ָצמ8ד 7ְָרִטי  וֶהֱעִמיד המעביד לרשות, ְ!נ�ָס�. � 15,000 � �2/2010שכרו הרגיל של רז ב  .2שאלה מספר 
  .2008 � שנת הרישו3 של הרכב. ְל98:9ִ�) 3 קבוצת מחיר(

את ). שלושת רבעי חודש בדיוק(ל "רז שהה שלושה שבועות בטיול בחו, 2010בחודש פברואר 
  .תקופה בכל אותה, בחניו) נמל התעופהִה9ְִאיר הרכב הצמוד 

  ?")שכר ברוטו למס(" 2/2010�של רז לצור0 חישוב מס ב ומהו שכר

 �  15,780  .א  

 �  18,120  .ב

 �  17,340  .ג

  �   17,330  .ד

  פתרו�  

�  ).שווי השימוש ברכב(תקנות מס הכנסה . )רישא( 17, )2(2' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :  �2/2010לצור� חישוב מס ב רזשכרו של   הסבר הפתרו�

  רגילשכר  000,15+  שווי רכב 3,120 = ; 120,18

נית) , ל"שהה העובד בחו הב בתקופה, רק א3 עובד אחר עשה שימוש ברכב  : הערה כללית[  
  ]. לחלק ביניה3 את הזקיפה החודשית המלאה לפי יחס השימוש באותו חודש

  .בתשובה   
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  .3שאלה מספר 

  

סוג (ֶרֶכב ָצמ8ד 7ְָרִטי  וֶהֱעִמיד המעביד לרשות, ְ!נ�ָס�. � 17,160 �ז רשל  שכרו החודשי הרגיל
   .0011: קוד דג3, 452: קוד תוצר, 2010: שנת הרישו3 של הרכב. ְל98:9ִ�) 1

  ? ")ברוטו למסשכר (" 9/2010�מהו שכרו של רז לצור0 חישוב מס ב

 �     19,300  .א  

 �    17,160  .ב

 �     20,760  .ג

   �    26,580  .ד

  פתרו�  

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

  המודל הליניארי � טבלאות שווי השימוש ברכב צמוד 

  �  17,160  �שכר רגיל   . 1  הסבר הפתרו�

   �  9,420  �) המודל הליניארי(שווי שימוש ברכב   . 2

     ;  26,580  כ"סה

א3 היה נכתב בשאלה שהרכב הוא משולב ). היברידי(אינו רכב משולב מנוע  הרכב  : הערה כללית[ 

  ] .� 520היה צור� להפחית משווי השימוש החודשי ס� של , )היברידי(מנוע 

  .תשובה ד  
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סיי3  �10/2009ב. בדתאינה עו) �32בת ה(ז8ג� �ַ!ת. )�8ו 5, 3בני ( ילדי3 3+ נשוי , 35עובד ב) , רז  .4שאלה מספר 
שנתיי3 והיה ִנְמ9ְַ� הקורס ". 1+2הנהלת חשבונות + ניהול מערכות משרדיות "קורס משולב 

 �ְתע8ַדת וזכה ל, ת"בתו3 הקורס עמד בהצלחה בבחינות משרד התמ. שעות לימוד 820בהיק
    .Bְָמר

  ?2010רז בשנת המס  ַזַ%אילכמה נקודות זיכוי 

 ז"נ  6.75  .א  

  ז"נ  5.25  .ב
 ז"נ  2.25  .ג

  ז"נ  2.75  .ד

  פתרו�    

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

בהיק� שעות , ה3 לימודי3 לרכישת מקצוע מסוי3" לימודי מקצוע", לפקודה) ד(ד40' לפי ס  הסבר הפתרו�
, ג40כהגדרתו בסעי� , שעות לימוד הנהוגות במוסד להשכלה גבוהה �1,700לימוד הזהה ל

רז לא , לפיכ�. כמשמעות3 בפקודה, "לימודי מקצוע"שרז סיי3 אינו משולב קורס הה. לפחות
  .ד לפקודה40' זיכוי ְלִפי ס' זכאי לנק

  :2010נקודות זיכוי לה) זכאי רז בשנת 

  ז"נ  2.00  תושב ישראל

  ז"נ   0.25  נסיעות

  ז"נ   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  .תשובה ג  
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  .5שאלה מספר 

  

א3 חשבו) , לפי הסכ3 העבודה של רז). )"רט(טלפו) סלולרי  ֶהֱעִמיד ִלְר89ת�ו של רז דמעבי
חשבו) ). � 95בי) ס� החשבו) ובי) (משל3 רז את ההפרש , � 95) בחודש מסוי3 עולה על "הרט
   .� 120ָעַמד ַעל  �3/2010 ) ב"הרט

  ?של רז  3/2010לשכר 7 2ִלְזק� שיש "מהו שווי השימוש ברט

 �   35.00  .א  

 �   95.00  .ב

 �   60.00  .ג

  �   47.50  .ד

  פתרו�  

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

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

שווי השימוש לכל חודש " � )שווי השימוש ברדיו טלפו) נייד(תקנות מס הכנסה ל 2ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
ְלַמֵעט רדיו טלפו) ָ"Cמ8ר שנית) להתקשר ממנו , רשות העובדברדיו טלפו) נייד שהועמד ל

, שקלי3 חדשי3 ְלִפי הנמו� 95או , יהיה מחצית מההוצאה החודשית, למקו3 העבודה בלבד
  ".והכל בניכוי סכו3 ההוצאה החודשית ששיל3 העובד ְ!9ֶל אותו רדיו טלפו) נייד

  min)  95;  120/  2(   =   �    60  :� 95הנמו� מבי) מחצית ההוצאה החודשית או 

  120 � 95  =  �    25  :סכו3 ההוצאה החודשית ששיל3 העובד

  max)  0;  60 � 25(   =  ;  35  :של רז 20103/שווי השימוש שיש לזקו� לשכר 

  .תשובה א  
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 ִיְתַרת. לשנה 2.8%ית של ונושאת ריב ,צמודה למדדֵאיָנF  ההלוואה. קיבל הלוואה ממעבידו רז  .6שאלה מספר 
   .� 7,970 � 2/2010 חודש, ההלוואה בתקופת הזקיפה

מהו סכו� שווי הריבית שיש , ")0מדד "( 2/2010חודש , תקופת הזקיפהבעלה לא א� המדד 
התעלמו ( ?)2/2010(5ְִגי� ההלוואה בתקופה זו , )ומעוגל בחישוב חודשי מקורב( רזִלְזק72 ל

  )כ�מ בחישובי"מעניי� המע

 �  0  .א  

 �   8  .ב

 �  96  .ג

  �  27  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

. בשנה 2.8%נושאת ריבית של , לא צמודה למדד, � 7,970 �יתרת הלוואה בתקופת הזקיפה 
  .בתקופת הזקיפה �0% מדד עלה ב

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

 הכנסהמהווה , עובד ממעבידוחה בריבית על הלוואה שקיבל הנ ,לפקודה )ט(3עי� ַעל 7ִי ס  הסבר הפתרו�
  .עובדבי) הריבית הקבועה בתקנות לבי) הריבית ששיל3 השההכנסה היא ההפרש . מעבודה

שחל עליו רק שיעור ) ט(3הלוואה ְלִעְנַי) הסכו3 יתרת ההלוואה בתקופת הזקיפה עולה על 
  שחל עליו רק שיעור עליית המדדסכו3 הלוואה  7,200>  יתרת ההלוואה 7,970     .     עליית המדד

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

  7,970× )  שיעור עלית המדד בתקופת הזקיפה 0%+  4%/  12= (  26.57

  7,960×  2.8%/  12=   18.60  :ריבית שנתית 2.8%המעביד דרש מהעובד 

  מינימו3 26.57 �חוייב 18.60=   7.97  :לההפרש בי) השיעור הנדרש לדרישה בפוע

  .בגי) תקופת הזקיפה ; 8רז יחוייב בשווי ריבית בס� , �ָרב ומעוגלְמקבחישוב חודשי , לפיכ�

  .תשובה ב  
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 במוסד, ַלֲחל8ִטי)המשותק , �97ב) ה אביוַהְחָזַקת ְ!ַעד  2010בשנת המס �  64,062 3שיל רז  .7שאלה מספר 
. � 168,000 � הכנסת אביו בשנה זו  .� 403,925 �  רז בשנה זוהחייבת של  והכנסת. וחדימ

  .62,000 �בשנה זו ) בת הזוג של אביו(הכנסת אימו 

  ?במוסד אביוהוצאות החזקת בעד  2010בשנת  זלרי$ַתר ש ַהAְַר5ִי הזיכוי ומה

 �   22,422  .א  

 �  0  .ב

 �  4,750  .ג

  �  4,920  .ד

  פתרו�  

  .44' ס �פקודת מס הכנסה   יי�סעיפי� רלוונט

  )סדזיכוי ְ!ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ!ַעד הוצאות ְ!9ֶל החזקת קרוב במו(תקנות מס הכנסה 

זיכוי ְ!ַעד נטול יכולת וזיכוי ְ!ַעד הוצאות ְ!9ֶל החזקת קרוב (תקנות מס הכנסה ל 1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
 44לזיכוי ְ!ַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי�  יחיד תושב ישראל יהא זכאי" � )במוסד

 �, )המזכה �להל) (ְלִפי העני) , לפקודה 45לפקודה או לנקודות זיכוי ְ!ַעד נטול יכולת ְלִפי סעי
וא3 ֵאי) , בשנת המס�  249,000לא עלתה על , א3 ההכנסה החייבת של המזכה ושל ב) זוגו

ְלַר!�ת  �" הכנסה חייבת", ְלִעְנַי) ֶזה; שנת המסב�  156,000א3 לא עלתה על  �למזכה ב) זוג 
  ".הכנסה פטורה ממס ַעל 7ִי די)

   �ומ) הכלל אל הפרט 

) בת הזוג של האב(ואימו ) שלעיל 1כהגדרתו בתקנה  "המזכה"( הכנסת3 החייבת של אביו
  ) הכנסת האב 168,000+  הכנסת הא3 62,000( =                        .� 230,000 � 2010בשנת 

כאי לזיכוי ְ!ַעד הוצאות החזקת רז ז, לפיכ�. בשנת המס�  249,000הכנסה זו לא עלתה על 
 �  ) הכנסת  ההורי3 230,000>  תקרת הכנסה לזוג לפי התקנה 249,000(   .לפקודה 44קרוב במוסד ְלִפי סעי

  

  :ודהלפק 44זיכוי 5ְַעד הוצאות החזקת קרוב במוסד ְלִפי סעי7 חישוב ה

 �בחישוב הכנסתו החייבת של יחיד תושב ישראל שהוא או ב) זוגו " �לפקודה  44ְלִפי סעי
, ב) זוג או הורה משותקי3 ַלֲחל8ִטי), שיל3 בשנת המס ְ!ַעד החזקת3 במוסד מיוחד של ילד

וכ) ְ!9ֶל החזקת ילד מפגר , עיוורי3 או בלתי שפויי3 בדעת3, מרותקי3 למיטה בתמידות
מאותו חלק מהסכומי3 ששיל3 העולה על  35%יותר לו זיכוי ממס של , יוחדבמוסד מ

  .."..מהכנסתו החייבת 12.5%

  )�  403,925×  12.5%( =   �    50,490.63  :רזהחייבת של  ומהכנסת 12.5%

  .החייבת ומהכנסת 12.5%סכו3 ֶזה עולה על . 2010בשנת �  64,062 למוסד 3שיל רז

  המיוחדלמוסד  3סכו3 ששיל  64,062 < 2010בשנת  רזחייבת של ה ומהכנסת 12.5% 50,490.63

 ומהכנסת 12.5%העולה על , במוסד מיוחד אביוְ!ַעד החזקת 3 רז חלק מהסכומי3 ששיל
  ) 64,062 � 50,490.63( =   �   13,571.37  :החייבת 

  :)מעוגל( מיוחד במוסד אביולהחזקת  וְ!ַעד הוצאותי 2010בשנת  לרזהזיכוי שי8ַתר 

  750,4 ;   = )%35  ×7571.3,13  �( 

  .גתשובה   
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. ָדה7ְ8קלַ  10' עבודה במשמרות ְלִעְנַי) ס ִמְתַקMֶֶמתבו  ַיְצָרִניבמפעל  ִי8Lר תכפועל תעובד רחל  .8שאלה מספר 
ת שניה ְ!ִגי) עבודה במשמרו�  88,056 ִמN�ָכF, � 134,416 � 2010בשנת המס  ההכנסת

  .ושלישית

  ? 2010בשנת  רחל שתקבלהזיכוי במס 5ְִגי� ִמCְָמר2ת  ְסכ$�מהו 

 �   10,830  .א  

 �   13,208  .ב

 �    10,380  .ג

  �    2,378  .ד

  פתרו�  

נתוני� מהשאלה 
  הרלוונטיי� לפתרו�

  .ְ!ִגי) עבודה במשמרות שניה ושלישית�  88,056ִמN�ָכF , � 134,416 �הכנסה ממשכורת 

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

  :זיכוי ִמCְָמר2ת  הסבר הפתרו�

  �    134,416  : �2010ממשכורת ב רחלהכנסה כוללת של 

   �   560,118  :לפקודה 10' סכו3 התקרה ְלִפי ס

  �    15,856  :חלק ההכנסה העולה על סכו3 התקרה

  �    88,056  :שכר ִמ9ְָמר�ת שניה ושלישית

  88,056 � 15,856= �    72,200  :שכר ִמ9ְָמר�ת המזכה בהטבת מס

  72,200×  15%= �   10,830  :משכר ִמ9ְָמר�ת המזכה בהטבת מס 15%

  בשנה�    10,380  :הזיכוי ַהְ:ַרִ!י ְ!ִגי) שכר ִמ9ְָמר�ת בתעשייה

  min)  830,10;  תקרה 380,10= (  ;   380,10  :בדיקה מול התקרה

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

  .9שאלה מספר 

  

  :ְ"ִדְלַהOָ)היתה  2010הכנסתו בשנת . השנ 15 ֶזה אביביN 3�9ָב הוא רז

  �  219,000 �  משכורת. 1

  �  2,400 �  שווי אובד) כושר עבודה. 2

  �  3,480 �  לפקודה )א7(9' ס ְלִפיממס  7ָט8ר 7ְִרי9ָה ַמֲעַנק. 3

  ? 2010בשנת  רזשיקבל  זיכוי תושב הישובמהו ס0 

 �   28,782  .א  

  �   28,470  .ב
 �   29,234  .ג

  �   28,922  .ד

  פתרו�    

�  11' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  משכורת 000,219+  שווי 400,2 = � 400,221   � 2010מיגיעה אישית בשנת  רזשל חייבת  ההכנס  הסבר הפתרו�

  ):לפקודה 11' ס( "N�9ָב ִי8Pב"וי זיכ

  .ח"ש 222,480על הכנסה חייבת מיגיעה אישית עד לתקרה של  13%הנחה של  � אביבי3

  221,400>  222,480 �ִייש8ב ְלֵבי) הכנסת העובד   ֲהָנַחתהשוואה ֵ!י) תקרת ההכנסה ְלצ�ֶרְ� 

  400,221×  %13=    � 782,28  : 2010בשנת " N�9ָב ִי8Pב"הנחת 

  .אתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

מיגיעה היתה  632,090 � 2010בשנת הכנסתו כל  .מלידה 100%בשיעור  נכה, 35רווק ב) , רז  .10שאלה מספר 
  ).משכורת(אישית 

  ? 2010לשל� בגי� הכנסתו בשנת  רזכמה מס הכנסה על 

 �    193,564  .א  

 �  1,372  .ב

 �   6,907  .ג

  �   24,026  .ד

  פתרו�  

  .121, 36, 34, )5(9' ס �פקודת מס הכנסה   יפי� רלוונטיי�סע

הכנסה מיגיעת3 האישית של עיוור או של נכה " ממס הפטור, לפקודה) א)(5(9לפי סעי�   הסבר הפתרו�
לפחות מחמת שלקה באיברי3 שוני3 והאחוז  90%או נכות של , 100%לו נכות של  שנקבעה

קוי באיברי3 השוני3 שבלעדיו היה נקבע אחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הלי
  :כמפורט להל), לפחות 100%נכות של 

הכנסה עד לסכו3 של  �ימי3 או יותר  365לתקופה של  כאמורנכות  נקבעה )1(
  ;שקלי3 חדשי3 566,400

עולה על ההכנסה המרבית ) � 632,090( 2010הכנסתו של רז מיגיעה אישית בשנת המס 
  .� 566,400 �) 1)(א)(5(9' סעל פי  הפטורה ממס מיגיעה אישית

    :  2010של רז בשנת המס  הכנסתו החייבת

  הכנסה מיגיעה אישית 632,090 �)1)(א)(5(9' תקרת הכנסה לפי ס 566,400= �  65,690

  : מס הכנסה לפי מדרגות המס

6,907  � =14% ×  )57,240 � 65,690 + ( 10% × 57,240  

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 5,535= �  2,460×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  : המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב  6,907 � נקודות הזיכוי 5,535=  ; 1,372

  .בתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

הוא עובד המקבל , שני3 3של  ָמֵלא) חובה(שירות סדיר  �3/8/2009חייל משוחרר שסיי3 ב, רז  .11שאלה מספר 
"%Dְהיתה המשכורת  31/12/2009עד . חשבי שכר ְמ9ְַ:9ִי3בחברה בה את3 " ֶרת ֶחְלִקית2ַמ

  .ניכית3 לו מס לפי לוח הניכויי3 ָלֵכ). הכנסתו היחידה, החלקית שקיבל מכ3

 ד ֵאֶצל�ַלֲעב ִהְתִחיל �1/1/2010בש ה�ִדיַע ָלֶכ3בו , )101טופס (עובד  ִמOֵא ַ"ְרִטיסרז  �1/1/2010ב
הוא ְמַקֵ!ל נקודות זיכוי ומדרגות מס  39ָו" ֶד2Cֶרת ח2ַמDְ%"הכנסתו היא  39ָ, נ�ָס�מעביד 

  .בעד הכנסתו

לא מסר לכ� אישור ורז , 1/2010את המס ולשל3 את משכורתו ְ!ַעד חודש  ְלַחPֵבהגיע הזמ) 
  ".ברוטו"�  4,500בס� של  למשכורתזכאי  רז 1/2010בעד חודש  .מפקיד שומה 4ֵא$� ַמס

  ?1/2010של רז בתלוש  ממשכורתוְלַנ2%ת כמה מס הכנסה יש 

 �  450  .א  

 �   0  .ב

 �   2,025  .ג

   �  1,154  .ד

  פתרו�  

�  )ניכוי ממשכורת ומQְַכר ֲעב�ָדה ותשלו3 מס מעסיקי3(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3   סעיפי� רלוונטיי

ניכוי ממשכורת ומQְַכר ֲעב�ָדה ותשלו3 מס (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3 ל) א(5קנה לפי ת  הסבר הפתרו�
או משכורת ְ!ַעד משרה נוספת שעליה , מעביד המשל� לעובד משכורת חלקית" � )מעסיקי3

או שלא מילא את  101או משכורת כאשר העובד לא מילא טופס , 101הצהיר העובד בטופס 
  ."ינכה ממנה בעת התשלו� מס בשיעור ַהAְַר5ִי, הכנסות ֲאֵחר�תהסעי� העוסק בפרטי3 על 

לכ) המעביד מנוע מלפעול ַעל , הכנסתו החלקית של רז אינה הכנסה יחידה, �1/1/2010החל ב
הגיש : "לתקנות האמורות )ג(5תקנה [ ל וְלַנ"�ת מס לפי לוח הניכויי3  "לתקנות הנ) ג(7ִ5י תקנה 

כי תו� פרק הזמ) שלגביו משולמת המשכורת , במקור והעתק 130בטופס , עובד למעבידו הצהרה
ינכה , ֵאי) לו הכנסה חייבת אחרת) ההכנסה היחידה � להל) (הקיצבה או שכר העבודה , החלקית

ויעביר מיד לפקיד השומה את המקור של ההצהרה ', המעביד מס מההכנסה היחידה לפי תוספת א
  ]. "האמורה

והתחיל לקבל הכנסה ) ג(עובד שחלה לגביו תקנת משנה " �האמורות  לתקנות) ד(5לפי תקנה 
הודיע עובד ; חייב להודיע על כ� למעבידו תו� שבוע ימי3, חייבת אחרת לאחר מת) הצהרתו

ינכה המעביד מהמשכורת החלקית או מהקיצבה מס , למעביד על קבלת הכנסה חייבת אחרת
  ".לפי העני)', תוספת באו לפי , )ה(או ) ב(, )א(כאמור בתקנת משנה 

  � 4,500  :של רז 1/2010משכורת 

  4,500×  %45=  ; 2,025  :שיש ְלַנ"�ת, המס ַהְ:ַרִ!י ְלִפי התקנות

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

  

 הלמעביד הלא סיפק 8/2010ועד  �1/2010מ. בשני מקומות עבודה תעובד, 25רווקה בת , חלר  .12שאלה מספר 
מס בשיעור , בחודשי3 אלו, הממשכורת ַהִ:9ְִניניכה המעביד , לפיכ�. Nֵא38 ַמס ַהִ:9ְִני
   .ַהְ:ַרִ!י

עד , ַמסהNֵא38 ְלִפי  .אישור Nֵא38 ַמס מפקיד שומה ַהִ:9ְִני הלמעביד חלר הָמַסר �9/2010ב
מס בשיעור ְלַנ"�ת  לסכו3 ֶזה ֵי9ֵמֵעֶבר . 39%יש ְלַנ"�ת מס בשיעור �  55,000שכר שנתי של 

  .ַהְ:ַרִ!י

  .� 7,500 � ַהִ:9ְִני האצל מעביד חלרהחודשית הקבועה של  המשכורת

  ?4ֵא$� הַמס ְלא2ר, האו מה סכו� המס שיוחזר ל, 9/2010�ב חלרשל  הכמה מס ינוכה משכר

 �   3,375  ניכוי מס  בס� של   .א  

 �    489  החזר מס בס� של   .ב

 �  75  ניכוי מס  בס� של   .ג

  �   3,300  החזר מס בס� של   .ד

  פתרו�  

  �  55,000 >  7,500×  9=   �  67,500  :9/2010עד  1/2010 � מ חלרשכר ִמְצַטֵ!ר של   הסבר הפתרו�

  : ְלִפי אישור Nֵא38 הַמס 9/2010מס ִמְצַטֵ!ר שיש ְלַנ"�ת עד 

27,075  =45%  × )55,000 � 67,500  + (39%  ×55,000  

   8×  7,500×  45%=     27,000  :8/2010עד  1/2010 מס שנוכה בחודשי3

  075,27  � 000,27=    ; 75  :2010/9ְלַנ"�ת בשכר  ַהִ:9ְִנימס שעל המעביד 

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

ל מקופת גמ�  7,500בס� של חודשית  ְלַקֵ!ל ִקְצָ!ה �1/7/2010התחיל ב, 25/9/1942יליד , רז  .13שאלה מספר 
  .ְל9ֶָעַבר ו מעבידועבורֲא9ֶר ָעַרְ� , לקצבה

קיבל כל מענקי פרישה ְ!ִגי)  לא רז, למע) הסר ספק[  ? 2010בשנת  רז לשבמס  החייבתמהי הקצבה 
  ]. ושנות עבודת

 �   28,599  .א  

 �   15,750  .ב

 �     29,250  .ג

  �   24,375  .ד

  פתרו�  

�  א9' ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

  :לפקודה) ב(א9' ְלִפי ס  �הסבר הפתרו

, שמקבל אחד מאלה, ְלִפי הגבוה מביניה3, מקיצבה מזכה 35%הקיצבה המוכרת או      "
  :פטורי3 ממס

 "; מי שהגיע לגיל פרישה )1(

  .פרישההגיל בהוא , 25/9/1942יליד שהוא , רז

  �חלק הקצבה החייב במס 

  הקיצבה Min  [� 7,500)  הקיצבה 7,500; מזכההקיצבה תקרת ה 7,810( ×  35%= [ �  4,875

  4,875×  6=  ; 250,29      � 2010בשנת  רזהקצבה החייבת במס של 

  .גתשובה   
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 2010שנת המס 

 

 

  :הורכב מרכיבי השכר הבאי3, 26רווק ב� , רזשל  01/2010שכר   .14שאלה מספר 

 �     12,529   רגילשכר  .1

 �  8MRִ  1,240רשווי  .2

? אחרי ניכוי מס הכנסה, חודש זה 5ְִגי�") נטו לתשלו�(" לרז שישול�" נטו"המהו שכר 
  )התעלמו מדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות(

 �    11,943  .א  

 �   11,482  .ב

 �   10,703  .ג

  �    10,242  .ד

  פתרו�  

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

  )ָדה ותשלו3 מס מעסיקי3ניכוי ממשכורת ומQְַכר ֲעב�(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3 

  :נקודות זיכוי  הסבר הפתרו�

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  25.0  נסיעות. ז.נ

  � 461.25= �  205×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

  שכר רגיל 12,529+  שווי דיור 1,240 =�  13,769  :רזשל " למס ְ!ר8ט�"שכר 

  :חישוב המס

2,287.20  � =30% ×  )12,720 � 13,769 ( + 23% × 2,250 + 14% × 3,700 + 10% × 4,770  

  

  :)מעוגל( המס המתקבל לאחר הפחתת נקודות הזיכוי

  המס שחושב 2,287.20 �  נקודות הזיכוי 461.25= �  1,826

  :לתשלו3 לאחר ניכוי מס הכנסה" נטו"שכר 

  שכר ללא זקיפות שווי 529,12 �המס לאחר הפחתת נקודות הזיכוי 1,826=  ; 703,10

  .גה תשוב  
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 2010שנת המס 

 

 

  .15שאלה מספר 

  

 הנסיעה. בעכו ימי3 3לעבוד  ומעביד ואות9ַָלח  �7/2010ב. ָקב8עַ  ֶפ)�ְ!אאביב �ועובד בתל גר רז
של  תוֶהְכֵרִחMִי3 לייצור הכנס ימי השהייה בה היו כלו) אביב� מ מתל"ק 113המרוחקת (לעכו 

לכל $ 77 �כ(�  600בס� של ) שני לילות(ינה במלו) הוצאות ל רזהמעביד שיל3 בעד . מעבידה
  ).לינה

? )או חלק ממנו(סכו� זה ששיל� המעביד , לצור0 חישוב מס, רזשל  לשכרו 27ִלְזקהא� יש 
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/חרב(

 .ל לשכרו של רז"את הוצאות הלינה הנ7 2ִלְזקֵאי� . לא  .א  

 .מותרות בניכוי ללא תקרה באזור פיתוחה הוצאות לינ. לא  .ב

 ).� 150( מהוצאות הלינה 25%לשכרו של רז �� ִלְזקיש . כ)  .ג

בתחו3  השתתפות בכנסאלא לצור� , הוצאות לינה בישראל אינ) מותרות בניכוי. כ)  .ד
  .של העובד עיסוקו

  פתרו�  

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

א� למעט תשלומי3  ...תשלומי3 שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו" � לפקודה) א)(2(2' לפי ס  הסבר הפתרו�
בי) שניתנו , בי) שניתנו בכס� ובי) בשווה כס� � ...כאמור המותרי3 לעובד כהוצאה

  .הכנסה מעבודהמהווי3 , "לעובד במישרי) או בעקיפי) או שניתנו לאחר לטובתו

  � ) החבק(לפי קוב� הפרשנות לפקודת מס הכנסה 

, אול3. עבודה כאמור�אי) לראות בהחזרה הכנסת, א3 ההוצאה מותרת לעובד בניכוי"  
הוצאות : לדוגמה. עבודה�בהוצאה שאינה מותרת בניכוי לעובד יש לראות בהחזר הכנסת

  .ינ) הינו הכנסה בידוהחזר בג, ולפיכ�, החזקת רכב אינ) מותרות בניכוי לעובד

קיצור "יש בפקודה , ידי המעביד�המשתלמות על, בעניי) הוצאות עובד המותרות בניכוי  
 17במקו3 לראות בכל ההחזר הכנסה שממנה תנוכה ההוצאה בהתא3 לסעי� ". דר�

בחר המחוקק להפחית את ההכנסה מלכתחילה בסכו3 הזהה לסכו3 ההוצאה , לפקודה
  ".המותר בניכוי

  

  :יותרו לניכוי, )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) א2(2תקנה  ְלִפי

ובלבד שהסכו3 המותר בניכוי אינו , הוצאות לינה שהוציא נישו3 בישראל או באזור  ) א(
כשהוא מחושב בשקלי3 חדשי3 לפי ) ב)(1)(ב)(2(עולה על הסכומי3 הנקובי3 בפסקה 

ואול3 הוצאות , לפני מועד הלינההשער היציג של הדולר כפי שפורס3 לאחרונה 
קילומטרי3 ממקו3 מגוריו או  �100שהוציא נישו3 ללינה במקו3 המרוחק פחות מ

זולת א3 שוכנע פקיד השומה שהלינה היתה , לא יותרו בניכוי, ממקו3 עיסוקו העיקרי
  ;הכרחית לייצור ההכנסה של הנישו3

הוציא נישו3 בשל ארוחת בוקר יותרו בניכוי הוצאות ש, )3(על א� האמור בפסקה )   ב(
  ;לעיל) א(כאמור בפסקת משנה , הכלולה במחיר לינה המותרת בניכוי

הוראות פסקה זו לא יחולו על הוצאות לינה שהוציא הנישו3 במסגרת השתתפות בכנס )    ג(
  ;בתחו3 עיסוקו

  :2של תקנה  )ב)(1)(ב)(2(הסכומי3 הנקובי3 בפסקה 

  ;כל הוצאות הלינה המוכרות  �דולר  �107מלגבי לינה שעלותה נמוכה )   1(

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

דולר  243או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא3 לתקנה    �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו� ביניה3, ללינה

סכו3 הנמו� מהסכו3 הנקוב בתקנה , )לכל לינה �77$כ( � 600המעביד שיל3 ס� של 
  ).1)(ב)(1)(ב)(2(2

  

  .רזשל  לשכרואי� לזקו7 סכו� זה כל הוצאות הלינה מוכרות ו, לפיכ�

  

  .אתשובה   
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שהייה לירד) וכל ימי ה הנסיעה. יממות 3למש� , י מעבידה"ע, ה רחל לירד)שלחנ 2010בשנת   .16שאלה מספר 
  .וכ� ג3 הרכב שהושכר בה, מעבידשל ה תוֶהְכֵרִחMִי3 לייצור הכנס בה היו

  ).לכל לינה$  268($   804 �לינות במלו)  3  : הוצאות הנסיעה

  ).ליממה$  76($  228 � בירד) )הונדה אקורד ( ת רכבושכירהוצאות   

  .לה את כל ההוצאות ֶהְחִזירה למעבידה וזֶ  ִנְדָר9ִי3הַהִ:ְסָמִכי3 רחל הגישה את החשבו) ואת 

למע� הסר [ ? ל"בשל הנסיעה לחו, לשכרה של רחל לצור0 חישוב מס7 2ִלְזקמהו הסכו� שיש 
  ] הכוונה היא לסכו� שאינו מותר בניכוי ַעל ִ.י התקנות, ספק

 $  75  .א  

 $    144  .ב

 $  270  .ג

  $  326  .ד

  פתרו�  

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

  : הוצאות לינה  הסבר הפתרו�

רשימת המדינות בה) נית) להגדיל את סכו3 הוצאות הלינה וההוצאות ירד) לא נמצאת ב  
  .�25% האחרות ב

הסכו3 שיותר בשל , )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) ב)(2(2ְלִפי תקנה   
  �עה אשר כללה לא יותר מתשעי3 לינות בנסי  הוצאות לינה

  .כל הוצאות הלינה המוכרות �ֲעב8ר שבע הלינות הראשונות 

 243או , 6הוצאות הלינה בפועל המוכחות בהתא3 לתקנה  �" הוצאות לינה מוכרות"
  .הנמו� ביניה3, דולר ללינה

  . 3= כ לינות "סה$,  268רחל הוציאה ֲעב8ר כל לינה 

  ):כל הוצאות הלינה המוכרות(הלינות הראשונות  3ְ!ַעד לניכוי הסכו3 שיותר 

  min)  התקרה$  243;  ההוצאה בפועל$  268( ×  לינות 3= $  729  

  )$  804 �$  729( =     $ 75:  הוצאות לינה שאינ� מותרות בניכוי

  :הוצאות שכירת רכב

כו3 שיותר בשל הס, )ניכוי הוצאות מסויימות(תקנות מס הכנסה ל) ד)(2(2ְלִפי תקנה   
דולר  53לא יעלה על הוצאות השכירות בפועל או על , הוצאות שכירת רכב בחו� לאר�

  :לפי הנמו�, ליו3

  min)  התקרה$  53;  ההוצאה בפועל$  76( ×  ימי3 3= $  159  

  )$  228 �$  159( =     $ 69:  הוצאות שכירת רכב שאינ� מותרות בניכוי

  

  ) $ 75+  $ 69( =    $ 144:  של רחל לצור0 חישוב מסהסכו� שיש ִלְזק72 לשכרה 

  .תשובה ב  
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  .17שאלה מספר 

  

משל3 לו המעביד , שכרו הרגילנ�ָס� ַעל . בחודש ")ברוטו("�  8,270 �  זהרגיל של רו שכר
  .בכל חודש נטו�  2,512הוצאות רכב בס� של 

התעלמו מדמי ביטוח ( ?")שכר ברוטו למס(" 1/2010�לצור0 חישוב מס ב זרשל  ומהו שכר
  )לאומי ודמי ביטוח בריאות

 �   11,509  .א  

  �   10,782  .ב
 �   11,532  .ג

  �   11,191  .ד

  פתרו�    

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

  )ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה ותשלו3 מס מעסיקי3(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3 

  � 270,8:   רזכר רגיל של ש  הסבר הפתרו�

  :נקודות זיכוי

  2.00  תושב ישראל. ז.נ

  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 461.25= �  205×   2.25  כ נקודות זיכוי"סה

. � 477בחודש הוא �  4,770המס המצטבר בגי) משכורת מצטברת של , לפי טבלאות המס
  .השקלי3 החדשי3 2,512נית) להתעל3 מנקודות הזיכוי בגילו3 , כלומר

  .14%במדרגת מס שולי  זרנמצא  8,270בשכר 

   8,270+  2,512) /  1 � 14%= (  11,191<  14%מדרגת המס " גבול" 8,470

  .בגילו3 אנו חורגי3 ממדרגת המס הנוכחית �מסקנה 

  ) 470,8 � 270,8( =  � 200בס� " ברוטו"נותר , %14במדרגת מס 

  .� 28  � 14%ומס בשיעור , � 172 �" נטו" �86%מתפצלי3 ל�  200

   2,512 � 172= �  2,340:  יתרה שנותרה לגילו3

  .23% �מדרגת המס לגילו3 היתרה 

  2,340) /  1 �  %23= (    � 039,3  :   גילו3 היתרה

  200+  3,039=   �  3,239  :כשהוא מגול�3  2,512הסכו3   

   270,8+  239,3=  509,11>  %23מדרגת המס " גבול" 720,12

     ; 509,11  :    �2010/1  חישוב מס בלצור�  זרשל  ושכר

  .אתשובה   



18 

 

 2010שנת המס 

 

  
  

  .18שאלה מספר 

  

  :שני3 ברציפות 15היחיד  מעבידואצל  עבד זר

  משכורת אחרונה לתקופה   ֲעב�ָדה Nְק8ַפת
  �   12,900  שני3 5  ראשונה

  �   11,610  שני3 4  שניה
  �   9,675  שני3 6  אחרונה

  .� 227,565בס�  קיבל מענק פרישה �31/8/2010ב פרישתוע3 

 לא רז, למע) הסר ספק [  ?שיחושב על ידי המעביד, הפרישה מענקהחלק החייב במס של  מהו
  ] פנה לפקיד השומה לצור� הגדלת פטור בסמכות המנהל

 �   56,715  .א  

  �   82,440  .ב
 �   67,005  .ג

  �   58,575  .ד

  פתרו�    

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

המשכורת המשוקללת או סכו3 תקרת : המשכורת הקובעת לצור� הפטור היא הנמו� מבי)  הסבר הפתרו�
  .הפטור על פי הפקודה

גבלת המשכורת האחרונה בסכו3 תקרת הפטור נעשית רק לגבי המשכורת יצויי) שה
א3 , כלומר .דההמשוקללת ולא לגבי משכורות שונות שאפשר והיו במהל� תקופת העבו

יש לקחת אותה במלואה לצור�  ,משכורת האחרונה לתקופת עבודה עלתה על תקרת הפטורה
  .חישוב המשכורת המשוקללת ואי) להקטינה לסכו3 תקרת הפטור

  :      המשכורת המשוקללת

266,11 �  =15  ) /6  ×9,675  +4  ×11,610  +5  ×900,12 (  

  min)  תקרה 11,390; משכורת משוקללת 266,11= (  � 662,11  : המשכורת הקובעת לצור� הפטור

  :רזשל 7ָט8ר ַמֲעָנק 

  min} שכורת קובעת לפטורמ 266,11×  שני3  15; מענק הפרישה  565,227{ =  � 990,168

  פרישההענק מ 227,565 �פטור 990,168=  ; 58,575  : החלק החייב במס של המענק

  .דתשובה   
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   .לאחר שהגיע ְלִגיל ַה7ְִרי9ָה, �31/3/2010בופרש , שנה 30במש�  ועבד אצל מעביד רז  .19שאלה מספר 

בס�  7ְִרי9ָה ַמֲעַנקממעבידו קיבל  רז, ע3 פרישתו .� 7,400 � ַה7ְִרי9ָה  ִלְפֵנישכרו האחרו) 
מקר) פנסיה שער� ֲעב8רו  ,חודשב�  3,570ס� ְלַקֵ!ל 3Bַ ִקְצָ!ה ב ַזַ"אי רז, כמו כ). � 155,400

   .ְ!9ֶל א�ָת) 9ְנ�ת ֲעב�ָדה, מעבידו

  ?הקצבהלפגוע בפטור על בחר י רזא� , של ַהIְִצ5ָה החייב במסמה יהיה החלק 

 �   2,321  .א  

 �   3,261  .ב

 �   2,704  .ג

  �  3,349  .ד

  פתרו�    

�  א9 'ס, )א()א7(9 'ס �פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי

לה נתוני� מהשא
  הרלוונטיי� לפתרו�

ְ!9ֶל אות) , בחודש�  3,570 �קצבה  .� 155,400 �ַמֲעָנק פרישה .  גיל פרישה. 30 � שנות עבודה 
  .שנות עבודה

  :חישוב המענק הפטור לעני) נוסחת השילוב  הסבר הפתרו�

 �  155,400/  30=   �   5,180  לכל שנת עבודהמענק הפרישה  )1(

 min)  11,390;  5,180;  7,400= ( �   5,180  המענק הפטור לכל שנת עבודה )2(

  

 :חישוב הקיצבה החייבת

 לכל שנת מענק הפרישה הפטור )1(

 �    5,180  )כפי שחושב לעיל(עבודה 

 min)  קצבה 3,570;  תקרה 7,810= (   �  3,570  רזקצבתו המזכה של  )2(

  �    8,750  ):2)+(1(הסכו3 הכולל  )3(

   �   7,810  :תקרת הקיצבה המזכה )4(

 �   940  ):4(ות פח) 3( �" ההפרש" )5(

 3,570×  940/  8,750= �   383.52  : הפטור החדשי של הקיצבהבו יופחת סכו3 ה )6(

 3,570×  35%= �   1,249.50  הפטור החודשי ִלְפֵני ההפחתה )7(

 1,249.50 �  ההפחתה 383.52= �   865.98  :הפטור החודשי של הקיצבה לאחר ההפחתה )8(

  3,570 � 5.9886=  ;  2,704  :)מעוגל( החלק החייב במס של הקיצבה )9(

  .גתשובה   
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מעבידו של רז משל3 בכל . בחודש�  12,000עומד על , המחשבי3 טכנאי, שכר היסוד של רז  .20שאלה מספר 
  .� 900כלומר , ")חלק מעביד("משכר יסוד זה של רז לקר) השתלמות  7.5%חודש 

לשל� לקר� ההשתלמות בכל חודש  שרז חייב, על פי תקנות מס הכנסה, מהו הסכו� המזערי
  ?") חלק עובד("

 �   450  .א  

 �   300  .ב

 �   840  .ג

  �    600  .ד

  פתרו�  

  �) כללי3 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה ל )2ב(19לפי תקנה   הסבר הפתרו�

לקר) השתלמות יחול רק א3 העמית ישל3 א� הוא ) א(אישור כאמור בתקנת משנה   ) 1(  "
  .קר) שליש לפחות מהסכו3 ששיל3 המעבידמדי חודש בחודשו ל

  
רופא אשר תשלומיו לקר) ה3 לפי הוראות �לא יחולו על עמית) 1(הוראות פסקה )   2(

ושאושר בידי , )2008בדצמבר  31(ט "בטבת התשס' הסכ3 קיבוצי שנחת3 עד יו3 ד
ביולי  1(ח "ח בסיוו) התשס"רופא שביו3 כ –" רופא�עמית", לעניי) זה; שר האוצר

  :התקיימו בו שני אלה) 2008
  

  ;היה עמית בקר) השתלמות)   א(
  

שיופקדו בעבורו תשלומי3 , היה זכאי על פי הסכ3 העבודה של רופאי3 שחל עליו)   ב(
  "  ).1(לקר) שאינ3 לפי הוראות פסקה 

  
 %2.5( ; �300 רז חייב לשל3 לקר) ההשתלמות סכו3 שלא יפחת מ, לפי התקנה שלעיל, כלומר

  ).� 900(סכו3 המהווה שליש מהסכו3 ששיל3 המעביד , )דמשכר היסו
  .תשובה ב  
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כולל שווי שימוש , � 32,800 �") סשכר ברוטו למ(" �1/2010 שכרו של רז לצור� חישוב מס ב  .21שאלה מספר 
  . � 3,120 �ברכב 

ַעל ֶח9ְ!�) מרכיב תגמולי ( בחודש�  2,296ֲעב8ר� לקופת גמל לקיצבה ַמְפִרי9  רזו של מעביד
, מפקיד ג3 הוא את חלקו רז, למע) הסר ספק[ בחודש�  294בד) כושר עבודה ואביטוח ול, )המעביד

  ].לאותה קופת גמל, כדי)

קופת גמל לקצבה 5ְִגי� הפרשות המעביד ל 2010בתלוש ינואר  רזמהו השווי שיש ִלְזק72 ל
  ?ביטוח אובד� כושר עבודהול

 �   0  .א  

 �   294  .ב

 �   364  .ג

  �   130  .ד

  פתרו�  

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

  .1' ס �) כללי3 לאישור ולניהול קופות גמל(תקנות מס הכנסה 

  :2010בשנת המס . ע.כ.אחישוב ההוצאה לרכישת ביטוח ְלִפי הנחיות מס הכנסה בעניי�   הסבר הפתרו�

 :קיצבהג ל"מרכיב תגמולי מעביד בקופההפרשה ל חישוב הזקיפה ְ!ִגי) .1

  32,800 �  3,120= �  29,680:  למעט שווי שימוש ברכב רזשל  הכנסת עבודה

  min) רכבבהכנסת עבודה למעט שווי שימוש  29,680;  32,060( ×  7.5%= �  2,226 >�  2,296

 max)  0;  296,2 � 226,2= (  � 70: שווי קיצבה

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

 מהכנסת העבודה למעט שווי שימוש ברכב 7.5%מאחר שהפרשת המעביד לקצבה עולה על 
כשווי תיזק� , בחודש � 294, כל הפרשת המעביד לביטוח אובד) כושר עבודה, )עד תקרה(

  .לשכרו של רז

ת המעביד לקופת גמל לקצבה ולביטוח 5ְִגי� הפרשו 2010השווי שיש ִלְזק72 לרז בתלוש ינואר 
  70+  294=  ; 364  :אובד� כושר עבודה

  .גתשובה   
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בתלוש . היחיד ושנות עבודה רצופות אצל מעביד 6לאחר , �28/2/2010פוטר ב, 28 �ב רווק ,זר  .22שאלה מספר 
  .� 4,400 �משכורת החודש  זרשולמה ל 2/2010

  :חושבו הסכומי3 הבאי3, 2/2010במועד תשלו3 שכר  שמולא �161 בטופס ה

  �  26,400 �  לפקודה) א7(9' ס ְלִפיממס  7ָט8ר 7ְִרי9ָה ַמֲעַנק. 1

  �  16,440 �  חייב במס הכנסה 7ְִרי9ָה ַמֲעַנק. 2

  ?זרכמה מס הכנסה יש לנכות ממענק הפרישה של , פי התקנותלא� חישוב המס נעשה 

 �   1,869  .א  

 �    1,644  .ב

 �   4,026  .ג

  �    2,302  .ד

  פתרו�  

�ניכוי ממשכורת (תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3 .  121' ס, 36' ס, 34' ס� פקודת מס הכנסה   סעיפי� רלוונטיי
  ).1)(א(7, )א(4' תק �) ומשכר עבודה ותשלו3 מס מעסיקי3

  .לא נלקח בחשבו) בחישוב המס )� 26,400( לפקודה) א7(9' 7ָט8ר ממס ְלִפי סהַ 7ְִרי9ָה ַה ַמֲעַנק   הסבר הפתרו�
  :ניכוי מס ממענק פרישה שאינו פטור

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3 ל) 1)(א(7ְלִפי תקנה 

מענק פרישה שכולו או חלקו ֵאינ� פטור ממס ְלִפי , עביד המשל3 לעובד למעט עובד יומימ"
 �מס ְ"ִאי8O היה משכורת בלתי , מהחלק שאינו פטור ינכה בעת התשלו3, לפקודה) א7(9סעי

  ..."ְלִפי המשכורת האחרונה ששולמה לעובד, קבועה

  ":משכורת בלתי קבועה"ניכוי מס הכנסה מ

  ...):ניכוי ממשכורת ומשכר עבודה(תקנות מס הכנסה ומס מעסיקי3 ל) א(4ְלִפי תקנה 

מס בסכו3 השווה , בעת התשלו3 ,ינכה ממנה, מעביד המשל3 לעובד משכורת בלתי קבועה"
ההפרש בי) המס שיש לנכות ממשכורת  � " הפרש המס", ְלִעְנַי) ֶזה; �12 להפרש המס המוכפל ב

לבי) המס שיש לנכותו ממשכורת , החודש לחודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבועה
  ..."עשר מהמשכורת הבלתי קבועה� בתוספת החלק השני3, החודש לאותו חודש

  :החישוב

  :קודות זיכוינ

  2.00  תושב ישראל. ז.נ
  0.25  נסיעות. ז.נ

  � 25.461= �  205×  25.2  כ נקודות זיכוי"סה

  16,440/  12= �  1,370  ):המענק החייב" (המשכורת הבלתי קבועה"החלק השני3 עשר מ

 4,400+  1,370= �  5,770  :     מהמשכורת הבלתי קבועה �12החלק ה+ משכורת החודש 

  :מהמשכורת הבלתי קבועה �12 ת אותו ממשכורת החודש בתוספת החלק ההמס שיש לנכו

617 � = 14% ×  )4,770  � 5,770 (  +10% × 4,770  

  max)  0;  617 � 25.461= (  ;   75.155  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי3 אישיי3 

  :עההמס שיש לנכות אותו ממשכורת החודש לאותו חודש שבו שולמה המשכורת הבלתי קבו

440 �  =10% × 4,400  

  max)  0;  440 � 461.25= (  �   0  ): נקודות זיכוי(מס בניכוי זיכויי3 אישיי3 

  155.75 � 0= �  155.75   :הפרש המס

אותו יש לנכות מחלקו החייב במס של המענק , )סכו3 מעוגל( �12הפרש המס מוכפל ב
  75.155×  12=  ; 869,1   "):המשכורת הבלתי קבועה("

  .ובה אתש  
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קצבת הזקנה  ,למע) הסר ספק[ . מהמוסד לביטוח לאומימקבלת ִקְצַ!ת ִזְקָנה , 65עובדת בת , רחל  .23שאלה מספר 
  ] .משתלמת לרחל על פי פרק ביטוח זקנה וביטוח שאירי3 בחוק הביטוח הלאומי

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

 .על פי פקודת מס הכנסה הכנסה קצבת זקנה זו ֵאיָנF פטורה ממס  .א  

 .על פי פקודת מס הכנסההכנסה קצבת זקנה זו פטורה ממס   .ב

 .Wְ� ְוַרק ִא3 היא הכנסה יחידה הכנסה קצבת זקנה זו פטורה ממס  .ג

א� לא יותר מתקרת הפטור על פי , הכנסה מקצבת זקנה זו פטורי3 ממס 35%  .ד
  .הפקודה

  פתרו�  

  )ג6(9' ס �פקודת מס הכנסה   יפי� רלוונטיי�סע

  :פטורי3 ממס, לפקודה 9' לפי ס  הסבר הפתרו�

...  "  

לחוק הביטוח  2'או פרק ט 2'פרק ו', לפרק ג' קיצבת נכות המשתלמת על פי סימ) ה) ג6(
וקצבת תלויי3 ' וקיצבת שאירי3 המשתלמות על פי פרק ב וקיצבת זקנההלאומי 

  ";  לחוק האמור 'המשתלמת על פי פרק ג

  .בתשובה   
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רוז (בחודש �  5,000 �שכרה של רוז . מועסקת כדי) בחקלאות, עובדת זרה מתאילנד, רוז  .24שאלה מספר 
  ).שעות בחודש 180עובדת 

  ? רוזשל  השיש לשל� בכל חודש 5ְִגי� שכר" היטל העסקת עובד זר"סכו�  ומה

 �   750  .א  

  �   500  .ב
 �   1,000  .ג

  .ֵאי) לשל3 היטל העסקת עובד זר במקרה ֶזה  .ד

  פתרו�    

�תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות (חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל   סעיפי� רלוונטיי
   .45' ס, 44 'ס �) �2004ו 2003הכלכלית לשנות הכספי3 

  ).הגדרות( 1' ס �פקודת מס הכנסה 

תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב (התוכנית להבראת כלכלת ישראל וק לח) א(44' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  � )�2004ו 2003והמדיניות הכלכלית לשנות הכספי3 

, )איסור העסקה שלא כדי) והבטחת תנאי3 הוגני3(כהגדרתו בחוק עובדי3 זרי3  �" עובד זר"
  :למעט כל אחד מאלה, �1991א"התשנ

הסדרי3 כלכליי3 (3 בדבר רצועת עזה ואזור יריחו לחוק יישו3 ההסכ' עובד זר שפרק ו  )1(  
  ;חל עליו, �1994ה"התשנ, )תיקוני חקיקה) (והוראות שונות

עובד זר המועסק כדי) בישראל שהוא אזרח במדינה הגובלת בישראל והיוצא את   )2(  
  ;למקו3 מגוריו באותה מדינה, בדר� כלל ְ!ת�3 יו3 העבודה, ישראל

  ;) במת) טיפול סיעודיעובד זר המועסק כדי  )3(  

  ;א לפקודת מס הכנסה75כהגדרת3 בסעי� , עיתונאי חו� וספורטאי חו�  )4(  

הכנסה בסכו3 השווה לפעמיי3 השכר , ַ!ֲעב8ר חודש עבודה, עובד זר שמשולמת לו  )5(  
 �180ולגבי עובד זר המועסק פחות מ, או הכנסה בסכו3 הגבוה ִמXֶה, הממוצע במשק

ה בסכו3 השווה למספר השעות שבו הוא עובד בחודש כשהוא הכנס –שעות בחודש 
או הכנסה , ומוכפל בסכו3 השווה לפעמיי3 השכר הממוצע במשק �180מחולק ב

  ;בסכו3 הגבוה ִמXֶה

  )6(   �או עבירות , �1977ז"התשל, א לחוק העונשי)203עובד זר שנעברה נגדו עבירה ְלִפי סעי
במש� שהותו במקלט , והעובד, יפו�אביב�השוהה במקלט לקרבנות סחר בתל, נלוות

  .האמור

, לכל מונח בפרק זה תהיה משמעות הנודעת לו בפקודת מס הכנסה, לחוק האמור) ב(44' לפי ס
  .אלא א3 כ) נאמר במפורש אחרת

  

השכר הממוצע כפי שהוא מחושב  �" השכר הממוצע במשק", לפקודת מס הכנסה 1' לפי ס
כפי שמפרס3 , ]נוסח משולב[לחוק הביטוח הלאומי ) ב(2י� לצור� גמלאות ודמי ביטוח לפי סע

  .בחודש�  8,015 � 2010נכו) לשנת המס , השכר הממוצע האמור.   המוסד לביטוח לאומי
  

   � אמור הלחוק ) א(45' ְלִפי ס

מס� כל ההכנסה של עובד זר ששיל3 בשנת המס  20%מעסיק חייב בהיטל בשיעור של "
בד הזר מועסק על ידו לפי היתר להעסקת עובד זר בענפי3 וא3 העו) ההיטל �בפרק זה (

ובענ� המסעדות , %10 � בענ7 החקלאות : אלה יהא שיעור ההיטל כמפורט להל)
  ."15% �בענ� התעשייה או בענ� הבניי) , )1(האתניות

  .10.75% �  2010שיעור ההיטל בענ� המסעדות האתניות בשנת   )1( 
        

  � מפעמיי3 השכר הממוצע במשקנמו� הכנסה בסכו3 , ודש עבודהַ!ֲעב8ר ח, משולמת לרוז

5,000  �> 16,030  � =2  ×8,015 �  

  � שיש לשל3 בכל חודש ְ!ִגי) שכרה של רוז " היטל העסקת עובד זר"סכו3 , לפיכ�

  5,000×  שיעור ההיטל בענ� החקלאות %10=  ; 500

  .בתשובה   
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רז ועל מעסיקו חלות ה�ָרא�ת ַצו ַהְרָחָבה לביטוח 7ְֶנְסי�ִני מקי� במשק ורז מבוטח ְלִפיו על   .25שאלה מספר 
לפי הטבלה  �שיעורי ההפרשות . � 6,000 �השכר המבוטח של רז . בקר) פנסיה מקיפה

 �  .ד לצו זה6שבסעי

 �  ?5/2010בחודש , על פי צו ההרחבה, לטובת קר� הפנסיה שינוכה משכרו של רזמהו הסכו

 �   300.00  .א  

 �   99.60  .ב

 �  150.00  .ג

  �   450.00  .ד

  פתרו�  

�  ַצו ַהְרָחָבה לביטוח 7ְֶנְסי�ִני מקי� במשק  סעיפי� רלוונטיי

  .משכר העובד ינוכו הפרשות העובד לקר) הפנסיה  הסבר הפתרו�

 �ל מיו3 הפרשות העובד הח, ַצו ַהְרָחָבה לביטוח 7ְֶנְסי�ִני מקי� במשקלד 6ְלִפי הטבלה שבסעי
  .2.5% �) 31/12/2010עד (ואיל�  1/1/2010

   6,000×  %2.5=  ; 150   � 20105/הסכו3 שינוכה משכרו של רז בחודש , לפיכ�

  .תשובה ג  
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  דיני עבודה
  
  
  
 

  .26שאלה מספר 

  

הציע  �12/7/2010 ב .�1/11/2009חודשי3 מ 12של לתקופה עבודה על פי חוזה  עסקורז מ
רז סירב לחדש את . חודשי3 12עביד לרז לחדש את חוזה העבודה לתקופה נוספת של המ

  .ס�ָפFל ת החוזההגיעה תקופ 2010בסו� אוקטובר .  החוזה

�י /בחר(? כאילו פוטר ,פיצויי פיטורי�לעני� חוק  ,רז רואי� את, Kְ5ִַסי25ת שתוארו לעיל, הא
�  )את המשפט הנכו� ביותר מבי� המשפטי� הבאי

 .רהתפטְ"ִאי8O  רואי3 את רז ,לעני) חוק פיצויי פיטורי3. לא  .א  

 .לתקופה קצובההחוזה היה ֵמWַחר 9ֶ , כ)  .ב

 .אצל מעבידו שתי עונות ברציפותעבד ֵמWַחר 9ֶרז לא , לא  .ג

  .להצעתו של המעביד לחדש את החוזה ז סירבֵמWַחר 9ֶר, כ)  .ד

  פתרו�  

�  .9' ס �3 חוק פיצויי פיטורי  סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק פיצויי פיטורי3 9ְלִפי סעי�   הסבר הפתרו�

רואי3 אותו לעני) , היה עובד מועבד על פי חוזה לתקופה קצובה והגיעה התקופה לקצה  )א(
סירב העובד לחדש ; זולת א3 הציע לו המעביד לחדש את החוזה, חוק זה ְ"ִאי8O פוטר

 .לעני) חוק זה ְ"ִאי8O התפטר, רואי3 אותו �את החוזה 

צרי� שתימסר לעובד לפחות ) א(הצעת המעביד לחדש את החוזה כאמור בסעי� קט)   )ב(
 .שלושה חדשי3 לפני תו3 תקופת החוזה

 לפני תו3 תקופת החוזהיותר משלושה חודשי3 הצעת המעביד לחדש את החוזה נמסרה לרז 
, לעני) חוק פיצויי פיטורי3, רואי3 את רז, החוזה לקצה בהגיע תקופת, לכ). ורז סירב להצעה

 8Oהתפטרְ"ִאי.  

  .אתשובה   
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גילה  ְ!9ֶלִלְפר�9 מעבודתה  א�ָתF לַחֵייבNַ) ינִ  ָמַתי, לפי חוק גיל פרישה. 15/8/1951רחל ילידת  .27שאלה מספר 
 ?)א3 לא נקבע אחרת בחוק אחר(

  .64גיל   .א 
 .70יל ג  .ב

 .67גיל   .ג

 .62גיל   .ד

 פתרו� 

� ).ג(10' ס, 7' ס, 4' ס �חוק גיל פרישה  סעיפי� רלוונטיי

, הגיל שבהגיעו אליו נית) לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו", לחוק גיל פרישה 4לפי סעי�  הסבר הפתרו�
  ).גיל פרישת חובה � בחוק זה (לגבר ולאישה  67הוא גיל 

אינ) , לחוק 7ה�ָרא�ת המעבר שבסעי� , 1942דה אחרי חודש אפריל ֵמWַחר שהעובדת נול
  .משנות דבר

, לחוק) ג(10הוספה ֵמWַחר שלפי סעי� " א3 לא נקבע אחרת בחוק אחר" �ההערה שבסוגריי3 
 ".ה�ָרא�ת חוק ֶזה יחולו ֶאOָא ִא3 ֵ") נקבע אחרת בחוק אחר"

 .תשובה ג 
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בכל חודש משל3 המעביד את שכר  �9ב, ִ"ְכָלל .דשִמ3OֵNַ9ְ על בסיס של חושל רז עבודה השכר   .28שאלה מספר 
�שיל3 המעביד לרז רק ב, � 15,000בס�  4/2010את משכורת , ְ!ַר3. החודש הקוד3

�ֲהָלַנתפיצויי  ,בשל איחור זה של תשלו3 המשכורת, רזבית הדי) לעבודה פסק ל. 16/5/2010
  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, ְמֵלִאיQָ 3ָכר

  ?� על פי פסיקת בית הדי�לָ $לשכר המ $ָ3ִCֵֶס7מהו הפיצוי 

 �   2,679  .א  

 �   2,250  .ב

 �   750  .ג

  �   3,750  .ד

  פתרו�  

�  .)א(17 'ס, 9 'ס, 1 'ס �חוק הגנת השכר   סעיפי� רלוונטיי

המשתל3 על בסיס של חודש ישול3 ע3 תו3 החודש שכר עבודה " �  לחוק הגנת השכר 9' סְלִפי   הסבר הפתרו�
בחצות  �30/4/2010הוא ה אפרילכלומר המועד לתשלו3 משכורת חודש  ".בעדו הוא משתל3

  .�1/5/2010 טר3 כניסת ה, הלילה

  :לחוק 1' לפי ס

  . היו3 התשיעי שלאחר המועד לתשלו3 שכר העבודה �" היו3 הקובע"

  .ליו3 הקובעשכר עבודה שלא שול3 עד  –" שכר מול)"

יו3 התשיעי שלאחר תו3 החודש בעדו של רז שלא שולמה לו עד ל 4/2010משכורת , כלומר
  ".שכר מול)"היא , מתא משתליה

  :לחוק הגנת השכר) א(17סעי�  ְלִפי

  ):פיצוי הלנת שכר �להל) (לשכר מול) ִי8ֵָס� הסכו3 הגבוה מבי) אלה 

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

על  20%בתוספת , הפרשי הצמדה לתקופה שמ) המועד לתשלו3 שכר העבודה עד יו3 תשלומו )2(
בעד ; הסכו3 הכולל של השכר המול) והפרשי ההצמדה כאמור בעד כל חודש שבתקופה האמורה

 .האמורה באופ) יחסי 20%תשול3 התוספת של  חלק מחודש

לחוק הגנת השכר ) 1)(א(17פיצויי ההלנה לפי סעי� , בתקופות של עליה מתונה במדד המחירי3 לצרכ)
 �  ).2)(א(17יהיו גבוהי3 מפיצויי ההלנה לפי סעי

  .לחוק הגנת השכר) 1)(א(17' ְלִפי ס, בית הדי) לעבודה פסק לרז פיצויי הלנה מלאי3

שלאחר   �3חל בשבוע ה, )יו3 לאחר המועד לתשלו3 שכר העבודה 16(שלו3 בפועל יו3 הת
  16/  7=  2.29=  השלישיהשבוע   .המועד לתשלו3 שכר העבודה

  ):1)(א(17חישוב הפיצוי ְלִפי סעי7 

  15,000/  20 =  �    750  :תוספת הלנה בעד השבוע הראשו)

  ) 00015,/  10(  × 2=    �   3,000  :שבועות נוספי3 2תוספת הלנה בעד 

   �   750,3  :פיצוי הלנת השכרכ "סה

  .דתשובה   



29 

 

 2010שנת המס 

 

 

המעביד משל3 . חלות ה�ָרא�ת צו ההרחבה בדבר תשלו3 דמי הבראההפרטי ומעבידה  רחלעל  .29שאלה מספר 
  .במשכורת חודש אוגוסט, דמי הבראה פע3 בשנה

  . עובדת בחצי משרה ,�1/9/1999 שהתחילה לעבוד אצל מעבידה ב, רחל

  .31/8/2010ועד  �1/9/2009משל3 המעביד דמי הבראה בעד התקופה שמ 8/2010במשכורת 

מהו סכו� דמי ההבראה המגיע , ל"ְלִפי צו ההרחבה הנ, � 351א3 מחיר יו3 הבראה הוא 
 ?8/2010לרחל במשכורת 

  �   1,229  .א 
 �    1,404  .ב

 �    2,457  .ג

 �    2,808  .ד

 פתרו� 

 .ההסכ3 הקיבוצי הכללי בדבר תשלו3 דמי הבראה וצו ההרחבה טיי�סעיפי� רלוונ

  .של רחל �11היא שנת העבודה ה �31/8/2010והסתיימה ב �1/9/2009 שנת העבודה שהחלה ב הסבר הפתרו�

  .  ימי הבראה 8ֵי9 לשל3 לעובד  �11ְ!9ֶל שנת העבודה ה

  .יות המשרהלעובדי3 במשרה חלקית תשול3 קצובת הבראה באופ) יחסי לחלק

  . ; 1,404ֵי9 לשל3 לרחל קצובת הבראה בס� , לפיכ�

 Nֲַעִרי� ליו3 הבראה 351×  ימי הבראה 8×  חלקיות המשרה %50=  ; 1,404

 .תשובה ב 
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  .30שאלה מספר 

  

  .� 72 ְמַקֵ!לז ר ְרִגיָלה ֲעב�ָדה "ל 9ְַעתְ!ַעד . על בסיס שעות עבודהִמ3OֵNַ9ְ שכרו של רז 

כמה , )שבתיו� ( מנוחה השבועיתב עבד שעות נוספות רזא� , פי חוק שעות עבודה ומנוחהל
 �  ?הראשונות שבאותו יו� הנוספותשתי השעות כל אחת מלו בעד על המעביד לשל

 .�   �90לא פחות מ  .א  

 .�   �135לא פחות מ  .ב

 .�   �126לא פחות מ  .ג

  .�   �108לא פחות מ  .ד

  פתרו�  

  .17' ס, 16' ס �שעות עבודה ומנוחה חוק   וונטיי�סעיפי� רל

, ְגמ8ל עבודה במנוחה השבועית8 נוספותשעות  Bְמ8ללחישוב  ָ!ִסיס ַהְ:9ֵַ:9, רזשל " Qָָכר ָרִגיל"  הסבר הפתרו�
  .לשעה�  72הוא 

ד ישל3 לו המעביד בע, הועבד עובד שעות נוספות" �לחוק שעות עבודה ומנוחה  )א(16' לפי ס
  " ...מהשכר הרגיל 1¼� שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יו3 שכר עבודה לא פחות מ

נוס� גמול �  �25% על המעביד לשל3 לרז לא פחות מ, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
     .לכל שעה נוספת ראשונה ושניה באותו יו3, על השכר הרגיל

  � לחוק שעות עבודה ומנוחה 17' לפי ס

  � שעות המנוחה השבועית או בחלק מה)הועבד עובד ב   )א(  "  

  " ...משכרו הרגיל 1½�ישל3 לו המעביד בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ  ) 1(    

 נוס�גמול �  �50% על המעביד לשל3 לרז לא פחות מ, לחוק האמור) א(16' לפי ס, כלומר
     .שעבד במנוחה השבועיתלכל שעה , על השכר הרגיל

מנוחה שעבד בבעד כל אחת משתי השעות הנוספות הראשונות  ,רזעביד לשל3 לעל המ, לפיכ�
           . ; 126�סכו� שלא יפחת מ, )יו3 שבת(השבועית 

  72 ×)  שכר רגיל %100+  גמול עבודה בשעות נוספות %25+  גמול עבודה במנוחה השבועית %50( =  ; 126

  .גתשובה   
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מטרי3  950מקו3 העבודה נמצא במרחק . בכל יו3 רז נוסע באופניי3 מביתו לעבודתו וממנה  .31שאלה מספר 
  . ימי3 15רז עבד  �8/2010ב. מביתו

ְלִפי צו ההרחבה בדבר ִהNְNַ9ְפ8ת המעביד  וRְֵמי ְנִסיע�ת ישולמו ל, של רזְלִפי ֶהְסֵ"3 העבודה 
. לכל כיוו)�  5.60 � טובוס בי) ביתו לעבודתו מחיר נסיעה באו .בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

   .� 156 �ו ואת מקו3 עבודת יוחיר כרטיס חופשי חודשי ה"�ֵלל את ֵאז�ר ְמג8רמ

 �ליו� ;  23.70ל הוא "לצו ההרחבה הנ 2' ַהAְַר5ִי ְלִפי סהוצאות הנסיעה  שיעור ֶהְחֵזרא
  ?5ְ8/2010ִגי� חודש  זרשל� למעביד להשעל  המינימלימהו סכו� דמי הנסיעות , עבודה

 �   156  .א  

 �   168  .ב

 �  0  .ג

  �  84  .ד

  פתרו�  

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

כל עובד הזקוק " � ו ההרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה לעבודהבצ 3' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
ַזַ"אי לקבל ממעבידו השתתפות עד המכסימו3 האמור , בודתולתחבורה כדי להגיע למקו3 ע

 �בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה ְ!ַעד כל יו3 עבודה ְ!פ�ַעל בו השתמש בתחבורה כדי , 2בסעי
  ".להגיע למקו3 עבודתו

, המעסיק לא נדרש לבדוק הא3 העובד נסע לעבודה ברכבו" ,על פי ההלכה שנקבעה בפסיקה
כל שנדרש לבחו) הוא הא3 העובד זקוק . 3 או לעיתי3 צעד ברגליובאופניי, באוטובוס

עבד ' עיריית טירה נ 100/06ע "ע[  "לתחבורה על פי אמות מידה אובייקטיביות של מרחק
  ]. אלרחמ) קשוע

היא , במקרה פלוני" מבח) הִהזקקות"אמת המידה המרכזית לצור� הקביעה הא3 התקיי3 "
חזקה על עובד , ככל שלא הוכח אחרת. ו3 עבודתובמרחק שבי) מעונו של העובד למק

, שהוא מרחק הליכה סביר, מטרי3 ממקו3 עבודתו 500המתגורר במרחק שאינו עולה על 
היא , אמת המידה שעניינה במרחק בי) המעו) למקו3 העבודה. שאינו זקוק לתחבורה ציבורית

בע הדברי3 קיימי3 ומט, לבחינת הזקקותו של אד3 לתחבורה ציבורית" כלי עזר"בבחינת 
יתפרש באופ) ' זקוק'יתכ) והמונח ... כגו) עובדי3 המוגבלי3 בניידות, חריגי3 לחזקה זאת
המבנה , המרחק ממקו3 העבודה, גילו, בהתחשב בנסיבות מצבו, שונה מעובד לעובד

  ]. עבד אלרחמ) קשוע' עיריית טירה נ 100/06ע "ע" [ הטופוגרפי במקו3 המגורי3 וכיוצא בזה

לטעו) לגביו שנית) עולה על המרחק  ,מטר 950, ולמקו3 עבודת זרשל  וק שנמדד מביתהמרח
בהתא3 . )'מבנה טופוגראפי וכו, למעט מקרי3 חריגי3 של נכות(שהוא מצדיק הליכה רגלית 

  .וכדי להגיע למקו3 עבודתזקק לתחבורה נ זר, שהוזכרה לעיל" הלכת קשוע"ל

ליו3 �  23.70הוא עד  01/01/2010וצאות הנסיעה מיו3 שיעור החזר ה, לצו ההרחבה 2' ְלִפי ס
  .עבודה

בכל �  11.20 � )נסיעות בודדות( מביתו של רז לעבודתו י3ציבורי י3מחיר נסיעה באוטובוס
תחבורה כדי להגיע ל נזקק זבה3 ר בפועל ימי עבודה 15עבור �  168שה3 , ) 5.60×  2( =  יו3

  .ולמקו3 עבודת

כרטיס חופשי חודשי ה"�ֵלל את ֵאז�ר תו� שימוש ב, ודה לביתמחיר נסיעה ממקו3 העבו
  .8/2010בחודש  � 156 � וואת מקו3 עבודת ויְמג8ר

  : 5ְ8/2010ִגי� חודש  זרשעל המעביד לשל� ל המינימליסכו� דמי הנסיעות , לפיכ0

 min) בודדות ותנסיע 168 ; חופשי חודשי 156  ; לפי צו ההרחבה תקרת השתתפות  355.50= (  ; 156

  .אתשובה   
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, חודשי עבודה 8בתו3  )עקב המצב הכלכלי( המעבודת לפטר את רחלמבקש  ,מעבידה של רחל, רז  .32שאלה מספר 
  .החוק הרלוונטי להוראותְ!ֶהְתֵא3 , פיטורי3הודעה מוקדמת ל הָלֵתת ל מעוניי)והוא 

�או שדי בהודעה בעל ? ל בכתב"הנהודעה את הרחל לת ָלֵת על רז , על פי החוק הרלוונטי, הא
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(? פה

 .לתת אותה בכתב צור�ואי) , ל יכולה להינת) בעל פה"ההודעה הנ  .א  

יו3 הכניסה אבל א� ורק א3 רז יציי) את , ל יכולה להינת) בעל פה"ההודעה הנ  .ב
 .פיטורי3לתוק� של ה

 .ל צריכה להינת) בכתב"הודעה הנה  .ג

 9ֶָחלאלא א3 כ) נקבע אחרת בהסכ3 העבודה , ל יכולה להינת) בעל פה"ההודעה הנ  .ד
   .על הצדדי3

  פתרו�  

�  2 'ס � חוק הודעה מוקדמת לפיטורי3 ולהתפטרות  סעיפי� רלוונטיי

  :הודעה מוקדמת לפיטורי3 ולהתפטרותלחוק  2' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

  .לפי הוראות חוק זה, ד המבקש לפטר עובד יית) לו הודעה מוקדמת לפיטורי3מעבי  )  א(

לפי , עובד המבקש להתפטר מעבודתו יית) למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות  ) ב(
  .הוראות חוק זה

ותציי) את יו3 הוצאת ההודעה ואת יו3 הכניסה  הודעה כאמור בסעי7 זה תינת� בכתב  )   ג(
  .והכל בהתא3 להוראות חוק זה, לפי העני), ההתפטרותלתוק� של הפיטורי3 או 

  .גתשובה   
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  .33שאלה מספר 

  

� ל 8:00בי) השעות , בכל יו3).  'ו�'א(ימי3  6הוא ב) , במקו3 עבודתו, רזשבוע עבודתו של 
נחשב  זמ) ההפסקה לא .ממקו3 עבודתוָלֵצאת  ַרPַאי במהלכה הוא, הפסקה רזניתנת ל, 8:45

   .כחלק משעות העבודה

 עבודתו סיי3 את רז 'א ו3בי .בבוקר 4:00לעבוד בכל יו3 בשעה  רזבשבוע האחרו) התחיל 
3 ובי, אחר הצהריי3 14:45סיי3 עבודתו בשעה ' ד�ו' ג, 'בביו3 . אחר הצהריי3 15:45בשעה 

  .י3לפני הצהרי 10:45סיי3 בשעה  יביו3 שיש. בצהריי3 13:45שעה אותה בסיי3 ' ה

  ?בשבוע ֶזה רזכמה שעות נוספות עבד 

 נ "ש  10.0  .א  

 נ "ש  17.5  .ב

 נ "ש  15.0  .ג

  נ"ש  13.0  .ד

  פתרו�  

�  ).2000(הסכ3 מסגרת  �צו הרחבה .  20, 2, 1' ס �חוק שעות עבודה ומנוחה   סעיפי� רלוונטיי

שות הזמ) שבו עומד העובד לר" �כהגדרת) בחוק שעות עבודה ומנוחה , "שעות עבודה"  הסבר הפתרו�
חו� ... ְלַר!�ת הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לעובד להחלפת כוח ואויר, העבודה

 � ". 20מהפסקות ַעל 7ִי סעי

ובעת ההפסקה רשאי היה , ֵמWַחר 9ֶבכל יו3 הופסקה העבודה למנוחה ולסעודה לשעה רצופה
)  עות עבודה ומנוחהלחוק ש 20' ְלִפי ס(נוהג המעביד כדי) , לצאת מהמקו3 שבו הוא עובד רז

 .כשאינו מחשיב את זמ) ההפסקה כחלק משעות העבודה

תחו3 יו3  .שעות עבודה 8 �תחו3 יו3 עבודה ). 'ו�'ימי3 א(ימי3  6שבוע העבודה הוא ב) 
  .שעות 7 �) יו3 שישי( בעבודת לילה וביו3 שלפני המנוחה השבועיתעבודה 

   בכל ימי העבודה בשבוע זה רז עבד, לפיכ�. בבוקר 4:00רז התחיל לעבוד בכל יו3 בשעה 
 22:00ה) בתחו3 השעות שבי) , לפחות, עבודה ששתי שעות ממנה �  הפירושש(" עבודת לילה"

 ).06.00ובי) 

  .שעות 43 �תחו3 שבוע עבודה 
  

  :החישוב

�כ שעות "סה  יו
מכניסה עד 

  יציאה

  ) שבר עשרוני(

  ניכוי הפסקה

)45 �  )דקות ביו

  )שבר עשרוני(

כ "סה
 שעות

עבודה 
�  ביו

שעות 
עבודה 
  רגילות

מצטבר 
שעות 

רגילות 
  בשבוע

שעות 
  נוספות

  4  7 7 11  � 0.75  11.75  א

  3  14 7 10  � 0.75  10.75  ב

  3  21 7 10  � 0.75  10.75  ג

  3  28 7 10  � 0.75  10.75  ד

  2  35 7 9  � 0.75  9.75  ה

    41 6 6  � 0.75  6.75  ו

  נ"ש 15    41  56    60.5  כ"סה
  

  .גתשובה   
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מאז ועד היו3 הוא עובד אצלו ו, �1/1/2006התחיל לעבוד אצל מעבידו ב, עובד במשכורת ,רז  .34שאלה מספר 
   .ַעל�ְ!פ ימי3 195עבד  2010בשנת  .ִ!ְרִציפ8ת

 �מהו אור0 , נקבעות לפי חוק חופשה שנתית 5ְִלַבד רזזכויות החופשה השנתית של א
  ?לפי חוק זה, 2010זכאי 5ְַעד שנת  היהה החופשה השנתית ל

 ימי3  16  .א  

 ימי3  13  .ב

 ימי3  15  .ג

  ימי3  14  .ד

  פתרו�  

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

פרק זמ) של שני3 עשר  � הפירוש" שנת עבודה", �1/1/2006החל ב, על פי חוק חופשה שנתית  הסבר הפתרו�
  .שתחילתו אחד בינואר של כל שנה, חודש

  . רזשל  החמישיתהיא שנת עבודתו  2010שנת , כ�לפי

  .ימי3 16היא  החמישיתאור� החופשה השנתית ְ!ַעד שנת העבודה 

ימי3 בשנת  195עבד רז , ַעל�ְ!פ. 2010שנת  בכלומעבידו היה קיי3  רזהקשר המשפטי ֵ!י) 
  .עבודה זו

, קיי3 כל שנת העבודההיה הקשר המשפטי שבי) העובד ובי) המעביד  ,לחוק) 2()ב(3' לפי ס
יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר  � ימי3  �200 והעובד עבד באותה שנה פחות מ

חלק של יו3 ; 200כיחס מספר ימי העבודה בפועל אל המספר , )א(הימי3 שלפי סעי� קט) 
  .חופשה לא יובא במני)

  ) 195/  200 (                      .        0.975הוא  200אל המספר  )195( יחס מספר ימי העבודה בפועל

, לפיכ�. חלק של יו3 חופשה לא יובא במני). 15.6מניבה את התוצאה  �0.975ימי3 ב 16הכפלת 
  . ימי� 15 �לפי חוק חופשה שנתית , 2010בעד שנת  רזאור� החופשה השנתית לה זכאי 

  .גתשובה   
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בכל  עבד עבודה מלאה �6/2010 ב .במשרה מלאהמועסק ובד במשכורת הע ,�25ב) ה, רז  .35שאלה מספר 
   .החודש

  :ה8ְרַ"ב מהסכומיOְ9ֶ 3ַהOָ)) לפני בדיקת ההשלמה לשכר מינימו3( רזשל  6/2010תלוש 

  �    Qְ  � 3,100.18ַכר ְיס�ד. 1

  �   150.00 �  ֶוֶתק N�ֶסֶפת. 2

  �   700.00 �  עבודתו ֵעֶקבז רל ַהִ:OֶNַ9ְֶמת ְקב8ָעה N�ֶסֶפת. 3

 �לרז בתלוש  להוסי7הסכו� שעל המעביד  מהו ,; 3,850.18הוא ) לחודש(שכר המינימו� א
6/2010 ,�  ?על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו

 �   750  .א  

 �   0  .ב

 �   600  .ג

  �    50  .ד

  פתרו�  

�  .3' ס �חוק שכר מינימו3   סעיפי� רלוונטיי

  :ק שכר מינימו3לחו 3' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

בעד יו3 , יהיה שכר העבודה שמשל3 מעביד לעובדו 2השכר שיובא בחשבו) לעני) סעי�   )א(  "
  .עבודה רגיל כנהוג במקו3 עבודתו

  :יבואו בחשבו) רכיבי השכר הבאי3) א(לעני) סעי� קט)   )ב(

  ;או שכר משולב שכר יסוד  )1(

  ;תוספת יוקר א3 איננה כלולה בשכר המשולב  )2(

  ,וספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתות  )3(

, תוספת בשל עבודה במשמרות, תוספת ותק, תוספת משפחה לא יובאו בחשבו�ואול3 
והחזר , מענקי3 על בסיס שנתי, ג"משכורת י, קבועה או קבוצתית, מוסכמת, פרמיה מדודה

   .ל ונסיעות שמשל3 המעביד"אש, הוצאות לרבות הוצאות כלכלה

או לפי , )2(�ו) 1)(ב(ו של עובד משתל3 לפי הרכיבי3 המנויי3 בסעי� קט) לא היה שכר)  ד(
  " .לפי שכר העבודה הרגיל ללא תוספות) א(יחושב השכר לעני) סעי� קט) , חלק מה3

  

  :לחוק שכר מינימו3 2שיובא בחשבו) לעני) סעי�  ו של רזשכר

 משכורת יסוד 3,100.18+  תוספת קבועה המשתלמת לרז עקב עבודתו 700.00= �  3,800.18 

  

  :על מנת לעמוד בהוראות חוק שכר מינימו3, 6/2010הסכו3 שעל המעביד להוסי� לרז בתלוש 

50 ;  =3,800.18 � 3,850.18  

  .דתשובה   
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פת תקו(יו3  90 �שלה  ב8ָרהLְ הַ תקופת המחלה . דמי מחלה משולמי3 לרחל לפי חוק דמי מחלה  .36שאלה מספר 
רחל מסרה למעביד . רחל נעדרה מעבודתה עקב מחלה �1/6/2010החל ב). הזכאות המקסימלית

  . יו3 60אישור מחלה לתקופה של 

�, על פיטוריה 28/6/2010�המעביד רשאי להודיע לרחל ב, בנסיבות שתוארו לעיל, הא
�י /בחר( ?לתפקיד ִמKָAֶה מאחר שהוא מצא עובדת ַמְתִאיָמה י2ֵתר, שיכנסו לתוק7 באותו יו

�  )את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 .לעבודתה ְ"9ִיָרהמאחר שרחל אינה , כ)  .א  

 הבמהל� תקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה להמעביד לא רשאי לפטר את רחל  .לא  .ב
 .הנקובה בו את עד לתקופת הזכאות המקסימליתוז, חוקהלפי 

 .לה או ההיעדרות כאמורמחא3 הפיטורי3 אינ3 עקב ה, כ)  .ג

  .לפיטוריה מוועד העובדי3 במקו3 העבודה ֶהNֵרהמעביד יקבל אלא א3 כ) , לא  .ד
  פתרו�  

�  .א4' ס � חוק דמי מחלה  סעיפי� רלוונטיי

  :דמי מחלהלחוק  א4' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�

י במהל0 תקופת הזכאות לדמ, מעביד לא יפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו  )  א(  "  
וזאת עד לתקופת הזכאות , מחלה הצבורה לו לפי חוק זה או לפי הסכ� קיבוצי

  .4המקסימלית לפי סעי7 

  :וראות סעי� זה לא יחולו באחד מאלהה  )ב(  

המעביד נת) לעובד הודעה מוקדמת לפיטורי3 לפי חוק הודעה מוקדמת   )1(
  ;בטר3 נעדר העובד עקב מחלתו, �2001א"התשס, לפיטורי3 ולהתפטרות

מקו3 עבודתו של העובד פסק מלפעול או שהמעביד הוכרז פושט רגל לפי פקודת   )2(
נית) צו פירוק לפי  –וא3 הוא תאגיד , 3�1980"התש, ]נוסח חדש[פשיטת הרגל 

 –" פסק מלפעול", לעניי) זה; �1983ג"התשמ, ]נוסח חדש[פקודת החברות 
  .הפסקת פעילות שאינה זמנית

בות עובד שעניי) תשלו3 לתקופת מחלה מוסדר לגביו על לר –" עובד", בסעי� זה  )ג(
  "  .פי הסכ3 קיבוצי

  .תשובה ב  
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רחל , לפני יציאתה לחופשת לידה. ילדה רחל בת בריאה ויצאה לחופשת לידה �25/11/2010ב  .37שאלה מספר 
  . אותו מקו3 עבודהובחודשי3 אצל אותו מעביד  ששה עבדה

י את המשפט הנכו� ביותר /בחר( ?מהי חופשת הלידה לה היא זכאית, דת נשי�לפי חוק עבו
� )ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 .שבועות  26  .א  

 .שבועות   7  .ב

 .שבועות  14  .ג

 .רחל לא זכאית לחופשת לידה  .ד

 פתרו�    

� ).ב(6' ס, )א(6' ס �חוק עבודת נשי3   סעיפי� רלוונטיי

עובדת שקרובה ללדת ית� לה מעבידה חופשת לידה ולא ", שי3לחוק עבודת נ) א(6' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  ."יעבידנה בתו0 חופשת הלידה

  :לחוק) ב(6' ְלִפי ס

כרצו) , מה3 שבעה שבועות או פחות מזה, חופשת הלידה היא עשרי3 ושישה שבועות  )1(  "  
  ;לפני יו3 הלידה המשוער והשאר אחרי יו3 הלידה, העובדת

ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה , ופשת הלידהעובדת רשאית לקצר את ח  )2(
א3 מימשה , או מתקופה כאמור בתוספת הארכות של חופשת הלידה, עשר שבועות

  ;)הארכות –להל) ) (1ד(או ) ד(, )ג(, )1ב(את זכותה להאריכה לפי סעיפי3 קטני3 

כל לא יו, )2(עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה כאמור בפסקה   )3(
המעביד לדחות את החזרתה לעבודה למש� יותר משלושה שבועות מיו3 שהודיעה 

  ;כאמור

שר התעשייה המסחר והתעסוקה רשאי לקבוע הוראות לעניי) מת) הודעה על קיצור   )4(
ורשאי הוא לקבוע הוראות שונות להודעה למי , חופשת הלידה כאמור בסעי� קט) זה

  ;ולמעביד אחר, השהעובדת עבדה אצלו לפני חופשת הליד

לא יחולו על עובדת שעבדה לפני יציאתה לחופשת לידה ) 4(עד ) 1(הוראות פסקאות   )5(
חופשת הלידה ; פחות משני� עשר חודשי� אצל אותו מעביד או באותו מקו� עבודה

, מה3 שבעה שבועות או פחות מזה, של עובדת כאמור היא ארבעה עשר שבועות
 "  .ה המשוער והשאר אחרי יו3 הלידהלפני יו3 הליד, כרצו) העובדת

 .גתשובה   
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של  �ֲעד�) ִמQְָרהְת7ְַ\ָתה ַ!:לאחרונה ִה . שני3 5זה  9ֶר�"במועדו)  הועסק ְ"ַמְדִריְ� ַמְחִלי�רז  .38שאלה מספר 
מבחני3 והוחלט רז עבר בהצלחה את כל ה. ורז הציג את מועמדותו לתפקיד, ַמְדִריְ� ָקב8עַ 

 ָקִצי)להנהלת המועדו) שרז הוא  נ�ָדע, ביו3 הראשו) לעבודתו, ְ!ַר3. לקבלו לתפקיד
לקוחות קיי3 ֲח99ָ שמאחר ש, ההנהלה הודיעה לרז שלא יוכל לקבל את התפקיד. במילואי3

  .שירות מילואי9ֶ3ל ְ!  ֵיָעֵדרא3 8 עִי7ָגְ המועדו) 

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

  .בכל עת המשרה ְלִאC$3לדאוג חובתה של ההנהלה . כ)  .א 
 .ֲאס$ָרה ַהְפָלָיהבפעולתה של הנהלת המועדו) יש משו3 . לא  .ב

 .לרז ַי8Rעַ שהיה , לקבלה לתפקיד ְק6ָ�4ְ$ַנאי מהדבר היה א3 ֲאָבל Wְ� ְוַרק  ,כ)  .ג

 ).תנאי עבודה( חוק הודעה לעובדהמועדו) ָעְבָרה ַעל הוראות  הנהלת. לא  .ד

 פתרו� 

� 2' ס �חוק שוויו) ההזדמנויות בעבודה  סעיפי� רלוונטיי

  :לחוק שוויו) ההזדמנויות בעבודה 2' ְלִפי ס הסבר הפתרו�

, נטיית3 המינית, מינ3 לא יפלה מעביד בי� עובדיו או בי� דורשי עבודה מחמת)  א(
, היות3 הורי3, גופית�טיפולי הפריה חו�, טיפולי פוריות, הריו), האישימעמד3 

שירות� מפלגת3 או , השקפת3, אר� מוצא3, לאומיות3, דת3, גזע3, גיל3
�קריאת� לשירות מילואי� או שירות� הצפוי בשירות מילואי� , במילואי

לרבות מחמת , 1986�ו"תשמ, ]נוסח משולב[כהגדרתו בחוק שירות ביטחו� 
, 1986�ו"תשמ, ]נוסח משולב[כמשמעותו בחוק שירות בטחו� , דירותו או משכות

�  :בכל אחד מאלה, הצפוי לה

  ;קבלה לעבודה)   1(  

רואי3 כהפליה ג3 קביעת תנאי3 ) 1א(�ו) א(סעיפי3 קטני3 ) א(לעני) סעי� קט)   ) ב(
  .שלא ממי) העני)

פיי3 או ממהות3 של אי) רואי3 הפליה לפי סעי� זה כאשר היא מתחייבת מא  )ג(
  .התפקיד או המשרה

  .החלטתה של ההנהלה לא מתחייבת מאפיי3 או ממהות3 של התפקיד או המשרה

עובד המשרת של  וקבלת יש להעדי�, לעבודה עובדמסגרת האיזו) בי) השיקולי3 בעת קבלת ב
ת על ידי מציאת פתרונוו מדרי� של אות ושכ) ספק א3 לא נית) לרפא את חסרונ, במילואי3

 .כמו העסקת מדריכי3 מחליפי3, ו לשירות מילואי3אחרי3 לש3 ההתמודדות ע3 יציאת

 .תשובה ב 
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ֵהֵחל המעביד להפריש  �1/7/2006ב.  �1/1/2006ב הלעבוד במשכורת אצל מעביד התחילה רחל  .39שאלה מספר 
בי) רחל לפי הסכ3 העבודה . שכרה א�ְמל ְ!ִגי), )ֵמִטיב ֶהְסRֵר(לקר) פנסיה מקיפה  העבור

  .פיצויי פיטורי3 ַעל ֶח�25Cְבואו למרכיב הפיצויי3 בקר) הפנסיה ישלומי המעביד ת ,ומעבידה

הסכו3 . � 11,760 �החודשי ְלִעְנַי) חישוב פיצויי פיטורי3  השכר. הפוטררחל  �30/6/2010ב
  .� 39,170 �  3ריפיטוהבקר) הפנסיה במועד שנצבר במרכיב פיצויי הפיטורי3 

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

 �  6,860  .א  

 �  13,750  .ב

 �  5,880  .ג

  �  7,870  .ד

  פתרו�    

�  )א(12, )א(1סעי�  �חוק פיצויי פיטורי3   סעיפי� רלוונטיי

אצל מעביד אחד או ... פ8תמי שעבד שנה אחת ִ!ְרִצי", לחוק פיצויי פיטורי3) א(1' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
  ."זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורי3, במקו3 עבודה אחד ופוטר

שכר חודש אחד לכל שנת עבודה : שיעור3 של פיצויי הפיטורי3 הוא" � לחוק  )א(12' ְלִפי ס
  ..."או באותו מקו3 עבודה, בעובד במשכורת אצל מעביד

  :החישוב

  שכר חודשי 11,760×  תקופת עבודה 4.5= �    52,920  :חבות פיצויי פיטורי3

   �  170,39  :פיצויי3 שנצברו בקר) הפנסיה

   ;  750,13  :סכו3 הפיצויי3 שעל המעביד להשלי3

  .בתשובה   
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  .40שאלה מספר 

  

שבוע העבודה . כפקיד במשרד אדריכלי3 �1/3/2010התחיל לעבוד ב, )שעתי(עובד בשכר , רז
. שעות 8יו3 עבודה רגיל של רז נמש� . )'ו�'ימי3 א(ימי3  6הוא ב) , מקו3 עבודתוב, של רז

לא , שהוא יהודי, רז, למע) הסר ספק . [שעות 7נמש� יו3 עבודה רגיל של רז  וערבי חגבימי שישי 
  ]. עובד בחגי ישראל

  � 2010להל) לוח החגי3 וערבי החג בספטמבר 

 ערב ראש השנה ד יו3  8/9/2010
 ראש השנה ה יו3  9/9/2010

 ראש השנה' ב ו יו3  10/9/2010
 הכיפורי3ערב יו3  ו יו3  17/9/2010
 הכיפורי3יו3  שבת  18/9/2010
 ערב סוכות ד יו3  22/9/2010
 סוכות ה יו3  23/9/2010
 )שמחת תורהערב (   2סוכות ערב  ד יו3  29/9/2010
 ) שמחת תורה(      2סוכות  ה יו3  30/9/2010

בגי� כמה ימי חג על המעביד לשל� לו דמי חגי� , א נעדר מעבודתו סמו0 לימי החגא� רז ל
  ? 9/2010בתלוש 

 .ימי חג 5  .א  

 .ימי חג 4  .ב

 .ימי חג 8  .ג

  .ימי חג 9  .ד

  פתרו�  

�  הסכ3 מסגרת �צו הרחבה   סעיפי� רלוונטיי

  :הסכ3 מסגרת � לצו הרחבה  7ְלִפי סעי�   הסבר הפתרו�

  דמי חגי3  .7  "   

חודשי עבודה במקו3 העבודה שלא נעדר מהעבודה סמו� ליו3 החג  3אחר עובד ל  . א
יהיה הזכאי לתשלו3 מלא , אלא בהסכמת המעביד, )יו3 לפני החג ויו3 אחרי החג(

חג , ימי פסח 2, ימי סוכות 2, יו3 הכיפורי3, ימי ראש השנה 2(ימי חג  9בעבור 
   ).שבועות ויו3 העצמאות

  " .החלי3 בשבתעובד לא יהיה זכאי לימי חג   

  .דמי חגי3אי לוהוא זכ, משלושה חודשי3יותר בד במקו3 עבודתו ורז ע

רז זכאי לדמי חגי� , לפיכ�. 'ו�'בימי3 א ימי סוכות �2ו ימי ראש השנה 2חלו  2010בספטמבר 
  .רז לא זכאי לדמי חגי3 בגי) יו3 זה. יו3 הכיפורי3 חל בשבת.  20109/ימי חג בתלוש  4בעד 

  .תשובה ב  
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  ביטוח לאומי
  
  
 

  :Oְ9ֶַהOָ) הסכומי3ה8ְרַ"ב מ רחלשל  9/2010תלוש   .41שאלה מספר 

1 ."Qְַמ�14,523 �  ָ!ִסיס ֶרת    �  

  �   379 �  )בהוצאות נסיעה לעבודה וממנההשתתפות מעביד (דמי נסיעות . 2

  �  264 �  )שי לחג(מתנה שווי . 3

  �  182 �  מתנהגילו3 שווי . 4

  ?החייב בדמי ביטוח לאומי  9/2010בחודש  רחלמהו שכרה של 

 �  15,166  .א  

 �    14,969  .ב

 �    15,348  .ג

  �    14,523  .ד

  פתרו�  

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

  .2' תק – �1995ה"התשנ, )תשלו3 ופטור מתשלו3 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי 

יראו כהכנסתו החודשית של עובד את הכנסתו בעד " �לחוק הביטוח הלאומי ) א(344' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
לפקודת ) 2(2מהמקורות המפורטי3 בסעי� , בחודש שבו חל מועד התשלו3 1 �החודש שקד3 ל

  ..."מס הכנסה

לא ישולמו דמי ", )תשלו3 ופטור מתשלו3 דמי ביטוח(לתקנות הביטוח הלאומי  2לפי תקנה 
) 12(�ו) 11(, )5(9הפטורה ממס לפי הפקודה למעט הכנסה לפי סעי� ביטוח מהכנסת עובד 

  .לפקודה

ולא נקבע , לפקודה) 2(2' של רחל מהווי3 הכנסה לפי ס 9/2010כל הסכומי3 שנכללו בתלוש 
  .מדמי ביטוח 7ְט8ִרי3בהנחיות המוסד לביטוח לאומי שה3 

  14,523+  379+  264+  821=   ; 15,348:     שכרה של רחל החייב בדמי ביטוח, לפיכ�

  .תשובה ג  
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  .42שאלה מספר 

  

בשיעור  ַיLִיָבה ְ"ָלִלית ִקְצַ!ת ָנכ8ת ת מהמוסד לביטוח לאומימקבלה, ָנָכההיא עובדת רחל 
   .� 2,000 � היחיד רחל אצל מעסיקהשל  10/2010שכר . 100%

5ְִגי�  ,למוסד לביטוח לאומי ויועברשבריאות הלאומי ודמי ביטוח הביטוח הדמי כל מהו ס0 
  ?חלרשל  10/2010שכר 

 �   70.40  .א  

 �   62.00  .ב

 �    147.00  .ג

  �   8.40  .ד

  פתרו�  

  : ההחייב ִ!ְדֵמי ביטוח אצל מעביד חלרשל  השכר  הסבר הפתרו�

 min)  .ב.ההכנסה ַהְ:ַרִ!ית לתשלו3 ד 79,750;  2,000= ( �  2,000

    :דמי ביטוחכ "סה

 min)  לעניי) דמי ביטוח בשיעור המופחתתקרת הכנסה  4,809;  000,2 ( × %52.3 = ; 40.70

  .אתשובה   
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  :אצל כל אחד מה3 רזשל  9/2010שכר . עובד כשכיר אצל שני מעסיקי3 רז  .43שאלה מספר 

 . � 1,500  �מעסיק עיקרי  .1

 .� 1,145   � ִמ9ְִנימעסיק  .2

 �דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח (מהו סכו� דמי הביטוח  ,דמי ביטוח4ֵא$�  ָעDָה לא רזא
  ?9/2010 בתלוש המשניאצל מעסיקו  משכרואשר ְינ$ֶ%ה ) בריאות

 �   181.48  .א  

 �   62.17  .ב

 �    40.08  .ג

  �   137.40  .ד

  פתרו�  

  .משכרו של העובד מנכי3 את חלקו של העובד  הסבר הפתרו�

  .דמי ביטוחNֵא38  למעסיקיו אישור על מסרלֹא  רז

  : ַהִ:9ְִניהשכר החייב ִ!ְדֵמי ביטוח אצל המעסיק 

 min)  .ב.ההכנסה ַהְ:ַרִ!ית לתשלו3 ד 79,750;  1,145= ( �  1,145   

  :9/2010בתלוש  ַהִ:9ְִני ואצל מעסיק רזשל  ודמי הביטוח אשר ְינ8ֶ"ה משכרסכו3 

 137.40 ;  =%12  ×145,1  

  .דתשובה   
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  :אצל כל אחד מה3 חלרשל  6/2010משכורת . אצל שני מעסיקי3 הכשכיר תעובד רחל  .44שאלה מספר 

 . �  80,000  �מעסיק עיקרי  .1

 .�  6,000   � ִמ9ְִנימעסיק  .2

  .אישור תיאו3 דמי ביטוח הלמעסיקי ההגיש חלר

של  6/2010חודש בעד משכורת  המשנישישל� המעסיק , בדמי הביטוח המעסיקחלק מהו 
  ?חלר

 �   561.05  .א  

 �    249.82  .ב

 �    325.80  .ג

  �    0  .ד

  פתרו�  

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

היה ; המעביד חייב בתשלו3 דמי ביטוח בעד עובדו", לחוק הביטוח הלאומי )ב(342' ְלִפי ס  הסבר הפתרו�
את דמי הביטוח ְ"ִאי8O הוא בלבד היה  המבוטח עובד אצל מעבידי3 שוני3 ישל3 כל אחד מה3

  ..."מעבידו

  :אצל המעסיק ַהִ:9ְִני השכר החייב בדמי ביטוח

  min)  .ב.ההכנסה המרבית לתשלו3 ד 79,750;  6,000= ( �  6,000

  :ַהִ:9ְִנישישל3 המעסיק  ,דמי הביטוחחלק המעסיק ב

249.82 ; =%5.43  × )809,4 � 000,6 + ( %3.85  ×809,4  

  .בתשובה   
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 ְמִכיר�ת ְמַנֵהלבה ִ" ָעַבד השני3 האחרונות  �5ב". מ"רחל בע"ב הוא ַ!ַעל 9ְִליָטה ,�40ב) ה, רז  .45שאלה מספר 
ִנְקְלָעה לאחרונה ).  מ היתה מקו3 עבודתו היחיד"רחל בע(עבודתו  ְ!ַעדוקיבל משכורת חודשית 

�ֶחְבַרתהיא " מ"רחל בע", למע) הסר ספק. [ ומד להיות מפוטר מעבודתוורז ע, לקשיי3" מ"רחל בע"
י3 ִ̂   ] .ְמַע

י את /בחר(? "מ"רחל בע"הא� רז יהיה זכאי לדמי אבטלה לאחר שיפוטר מעבודתו ב
�  )המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי

 .מבוטח בפרק ביטוח אבטלה ֵאינ�רז , "מ"רחל בע"כבעל שליטה ב. לא  .א  

 .עבודתו ְ!ַעדשרז קיבל משכורת חודשית ֵמWַחר , כ)  .ב

 ".מ"רחל בע"עבודתו בהימי3 הראשוני3 מיו3 הפסקת  90לאחר  ֶאOָא, לא  .ג

  . שקדמו לפיטוריוהימי3  540ימי3 בתו�  360שרז עבד ֵמWַחר , כ)  .ד

  פתרו�  

�  .ב6' ס, חוק הביטוח הלאומי  סעיפי� רלוונטיי

לא יחולו על בעל שליטה בחברת ' וח' הוראות פרקי� ז" �הביטוח הלאומי  לחוק ב6' לפי ס  הסבר הפתרו�
�  ."מעטי

  .ביטוח אבטלה: 'פרק ז

 .ביטוח זכויות עובדי3 בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד: 'פרק ח

  .אתשובה   
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 בשלושה, דמי ביטוחהכנסתה החייבת ב. שני3 3עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד זה  רחל  .46שאלה מספר 
  :�1/7/2010 החודשי3 שקדמו ל

  ההכנס  חודש
6/2010  4,340    �  
5/2010  3,690    �  
4/2010  3,850    �  

לעבוד  תה מסוגלתלא היהפגיעה  ֵעֶקב. ועקב עבודתה העבודתתו� כדי  הנפגערחל  �4/7/2010ב
  .כתאונת עבודהיטוח לאומי המוסד לבהפגיעה הוכרה ַעל ְיֵדי . ימי3 ְ!נ�ָס� על יו3 הפגיעה 4

  ? חלר תמהו סכו� דמי הפגיעה לו זכאי

 �   264  .א  

 �    396  .ב

 �    238  .ג

  �   198  .ד

  פתרו�  

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

, ְ!ַעד שני הימי3 הראשוני3 שלאחר יו3 הפגיעה" �לחוק הביטוח הלאומי  )ב(93לפי סעי�   הסבר הפתרו�
ה3 לא היה המבוטח מסוגל לֲעב�ָדת� וא� לא לעבודה מתאימה אחרת כתוצאה אשר ב

לא ישולמו דמי הפגיעה ֶאOָא ִא3 ֵ") לא היה המבוטח מסוגל לעבודה ָ"Cמ8ר שני3 , מהפגיעה
  ".עשר ימי3 לפחות ְ!נ�ָס� על יו3 הפגיעה

 הלא ישולמו ל, פגיעהימי3 שלאחר יו3 ה 4לעבודה במש�  הה בלתי כשירתהי חלרֵמWַחר ש
  .דמי פגיעה ְ!ַעד שני הימי3 הראשוני3 שלאחר יו3 הפגיעה

  .יומיי3קבל דמי פגיעה ְ!ַעד רחל ת, לפיכ�

שכר העבודה הרגיל הוא הסכו3 המתקבל מחלוקת הכנסת , לחוק הביטוח הלאומי 98' לפי ס
  .תשעי3ב, ברבע השנה שקד3 ליו3 שְ!ַעדו מגיעי3 לראשונה דמי פגיעה, המבוטח

  ) 4,340+  3,690+  3,850/ (  90= �  132  :  חלרשכר העבודה הרגיל של 

א� ( דמי פגיעה ליו3 ה3 שלושה רבעי3 משכר עבודתו הרגיל של המבוטח, לחוק) א(97' לפי ס
  ).�30 כשהוא מחולק ב, 5כפול  1י מסכו3 השווה לסכו3 בסיס �75% לא יותר מ

  132×  75%= �  99  :   דמי הפגיעה

  ) 8,074×  5×  75%/  30 ( התקרה  1,009.25< �  99  : דא שדמי הפגיעה לא עולי3 על התקרהנוו

  2×  99=  ; 198  : חלר תכ דמי הפגיעה לה3 זכאי"סה

  .תשובה ד  
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  .ימי מילואי3 �26יצא ל �1/9/10 ב.  שני3 3עובד כשכיר אצל מעבידו היחיד ֶזה  רז  .47שאלה מספר 

  :�1/9/10 החודשי3 שקדמו ל �3בפרטי הכנסתו  להל)

  שממנה מגיעי� דמי ביטוחהכנסה   ימי עבודה  חודש

8/2010  27  4,725  �  

7/2010  22  3,850  �  

6/2010  19  3,325  �  

  ?תקופת מילואי� זו בעד רזמהו סכו� תגמול המילואי� לו ַזַ%אי 

 �   4,900  .א  

 �    5,062  .ב

 �   4,700  .ג

  �   3,865  .ד

  פתרו�  

  .תגמולי3 למשרתי3 במילואי3: ב"פרק י, חוק הביטוח הלאומי  יפי� רלוונטיי�סע

  :הימי3 בעד3 ישול3 תגמול למשרת במילואי3, לחוק הביטוח הלאומי) א(271ְלִפי סעי�   הסבר הפתרו�

לרבות כמה תקופות בנות שבעה ימי3 כל , לגבי שירות רצו� של שבעה ימי מילואי3 )1(
  ;בעד כל יו3 מילואי3 �אחת 

שישה , )1(היתה יתרת ימי השירות במילואי3 לאחר חישוב התגמול כאמור בפסקה  )2(
בעד ס� ימי המילואי3  � פחתה היתרה כאמור משישה ימי3 ; בעד שבעה ימי3 �ימי3 

  .�1.4הנותרי3 כשהוא מוכפל ב

  .ימי3 5ועוד יתרת ימי שירות של , ימי3 7ת נובתקופות  3שה3 , ימי3 26שירת  רז

 �בעד ס� ימי  יקבל, פחתה משישה ימי3" יתרת ימי השירות"א3 , )2)(א(271ְלִפי סעי
  .�1.4המילואי3 הנותרי3 כשהוא מוכפל ב

  ) 21+  5×  1.4=  28(   ימי מילואי3 28ַזַ"אי לקבל תגמול מילואי3 בעד  רז, לפיכ�

  :חישוב סכו3 ההכנסה ְלִעְנַי) תגמולי המילואי3

) א(273' לפי ס. ימי3 �60לא פחות מ, כלומר, ימי3 68ד עב רז, �1/11/2010שקד3 לברבע השנה 
  :לחוק

בחודש  1 � ה3 סכו3 ההכנסה בעד רבע השנה שקד3 ל ...שכר העבודה הרגיל של עובד  )1(  "
  .�90סכו3 ההכנסה המתקבל כאמור יחולק ב; ...שבו ֵהֵחל שירות המילואי3

�לא יפחת מ, )1() פסקה המחושב לעני, סכו3 ההכנסה לחודש לגבי כל חודש ברבעו)  )2(  
  )�2010נכו) ל�  5,423(  " ; א� א3 לא עבד באותו חודש, מהסכו3 הבסיסי 68%

  :בחודש שבו ֵהֵחל שירות המילואי3 �1 בעד רבע השנה שקד3 ל רזסכו3 ההכנסה של , לפיכ�

269,16  � ) =5,423  ;725,4  (max  ) +5,423  ;3,850  (max  ) +5,423  ;3,325  (max 

  :רזשל " שכר העבודה הרגיל"ונקבל את , �90את סכו3 ההכנסה בנחלק 

180.77  � =90  /16,269  

  :חישוב התגמול ליו3

למי שבתכו� לפני שירותו במילואי3 , שיעור התגמול ליו3 יהיה, לחוק) 1()א(272' לפי ס
  .שכר העבודה הרגיל �היה עובד 

, מהסכו3 הבסיסי 68%( מול המזערילא יפחת שיעור התגמול ליו3 מהתג, לחוק )ב(272' לפי ס
, 5סכו3 הבסיסי כפול ה( ולא יעלה על התגמול המרבי) � 180.77כלומר , מחולק בשלושי3, "לחודש

  ).1,329.17כלומר , �30כשהוא מחולק ב

  :שיעור התגמול ליו3

 min [max )  שכר רגיל 180.77;  התגמול המרבי  1,329.17( ;  התגמול המזערי 180.77= [ �  180.77

  ).  180.77×  28(   בעד תקופת שירותו במילואי�;  5,062זכאי לתגמול בס0  רז: התוצאה

  .בתשובה   
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 2010פברואר ומר� , בחודשי3 ינואר. שני3 4חל עובדת כשכירה אצל מעבידה היחיד ֶזה ר  .48שאלה מספר 
 נעדרה 2010בחודש אפריל . בכל חודש�  6,000) שממנה מגיעי3 דמי ביטוח(היתה הכנסתה 

רחל קיבלה מהמוסד לביטוח לאומי גימלה . עקב שמירת הריו), רצופי3יו3  30 מעבודתה
  . לשמירת הריו) עבור כל ימי היעדרותה

  .� 1,890קיבלה רחל בונוס בס� של , � 7,000 �  נוס� על שכרה החודשי הרגיל, 8/2010בתלוש 

 �עקב הבונוס , לגימלה לשמירת הריו� ֶהְפֵרCִי�לקבל ת זכאי להיות ֲעD$ָיה רחלהא
  )י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� המשפטי� ַה5ִָאי�/בחר(  ?שקיבלה

 .8/2010ַר� לשכר החודשי הרגיל בחודש �צֵמWַחר שהבונוס , לא  .א  

 .הגימלה לשמירת הריו) ששולמה Wֲחֵרי ִהְתַקֵ!לֵמWַחר שהבונוס , לא  .ב

 .שקיבלה לגימלהֶהְפֵר9ִי3 להיות זכאית לקבל ָיה ֲע8Qרחל . כ)  .ג

, ַה!�נ8סלפריסת  ַ!ָ_9ָהרחל הגישה למוסד לביטוח לאומי  ֲאָבל Wְ� ְוַרק ִא3, כ)  .ד
  .ובקשתה אושרה

  פתרו�  

�  )תשלו3 ופטור מתשלו3 דמי ביטוח(תקנות הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

" תשלו3 נוס�", )תשלו3 ופטור מתשלו3 דמי ביטוח(הביטוח הלאומי לתקנות  1ְלִפי תקנה   הסבר הפתרו�
או  כבונוסְלַר!�ת תשלומי3 שניתנו , שכר הנית) לעובד ְ!נ�ָס� לשכר החודשי הרגיל" הוא

  ".כמענק השתתפות ברווחי המעביד וְלַמֵעט הפרשי3

  ".תשלו3 נוס�"הבונוס ששול3 לרחל הוא , ְלִפי התקנה שלעיל

  :ה�ָרא�ת אלה, ְלִעְנַי) תשלו3 דמי ביטוח, על תשלו3 נוס� יחולו, לתקנות 5ְלִפי תקנה 

והסכו3 , או יותר מהשכר החודשי הרגיל של עובד יחולק לשני3 עשר 25%א3 שיעורו   ) 1(  "  
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר החודש שבו שול3 ולשכר כל אחד מאחד 

ששול3 לעובד שעבד אצל מעבידו , מורתשלו3 נוס� כא; עשר החודשי3 שקדמו לו
יחולק במספר החודשי3 , פחות מאחד עשר החודשי3 שקדמו לחודש שבו שול3

והסכו3 , )חודשי העבודה הקודמי3 –להל) (שבה3 עבד העובד אצל אותו מעביד 
המתקבל מהחלוקה האמורה יצור� לשכר החודשי הרגיל בעד כל אחד מחודשי 

  ".העבודה הקודמי3

יצור� לשכר החודשי הרגיל בחודש , מהשכר החודשי הרגיל �25%עורו נמו� מא3 שי  ) 2(
  " .שבו שול3

, לפיכ�. מהשכר החודשי 27%הוא , ְלִפי התקנות" תשלו3 נוס�", שיעור הבונוס שקיבלה רחל
  ) 1,890/  7,000=  27%(   .   שלעיל) 1(5יחולו הוראות תקנה 

, 2010פברואר ומר� , חודשי3 ינוארשי הרגיל בצור� לשכר החודשנפרס הבונוס חלק ֵמWַחר ש
  .לגימלה שקיבלהֶהְפֵר9ִי3 רחל עשויה להיות זכאית לקבל 

  .גתשובה   
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נער� הסכ3 עבודה , מפורס3 מכו) פסיכומטרי ,"חלר"ובי) , למתמטיקה ַעְצָמִאיורה מ, רז ֵ!י)  .49שאלה מספר 
 י3המגיעתלמידי3  יי3פע3 בשבוע ילמד זלפיו ר, ודשי3מראש לתקופה של שלושה וחצי ח

  .המכו)ישול3 על ידי  וסוכ3 שגמול עבודת .מכו)ל

י את המשפט הנכו� ביותר ִמ5ֵי� /בחר(? דמי ביטוח לאומי זרלשל� בעד " רחל"הא� על 
�  )המשפטי� ַה5ִָאי

 .ַעְצָמִאיז רש ֵמWַחר, לא  .א  

 .ארבעה חודשי3שההסכ3 הוא לתקופה קצרה מ ֵמWַחר, לא  .ב
 ".רחל"אצל עובד כ ,חוק הביטוח הלאומי ְלִעְנַי), ֶנְח9ַב רז .כ�  .ג

  .נקבעה בהסכ3 העבודה" רחל"חובת תשלו3 דמי הביטוח על ידי ֲאָבל Wְ� ְוַרק ִא3 , כ�  .ד

  פתרו�  

�  )סיווג מבוטחי3 וקביעת מעבידי3(צו הביטוח הלאומי   סעיפי� רלוונטיי

הסכ3 מראש  עימו נער�, מורה, )סיווג מבוטחי3 וקביעת מעבידי3(ח הלאומי לפי צו הביטו  הסבר הפתרו�
או שבע הרצאות או  ,או למת) סדרה של שבע הופעות ,תקופה של רבע שנה לפחותעבודה ל

   .כעובדהביטוח הלאומי ייחשב לעני) חוק , הכל לפי העני), שבעה שיעורי3 לפחות

  .גמול העבודה החייב בתשלו3 כמעבידו של עובד כאמור ייחשב

  .גתשובה   
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ִ!ְתא8ַנת ֶרֶבת �ְמעה תלעבודתו הי )9ָָהה ַ!Oְַיָלה(ָל) מהמקו3 שבו הוא  רזָנַסע  הב ר8תPֵ הַ מ�ִנית   .50שאלה מספר 
ָעַצר לא  רזי) שיצו .חודש וחציְ!ֶמ9ְֶ� ואיבד את כושרו לעבוד  ִנְפַצע ְ!א�ָתNְ Fא8ָנה רז .Rְָרִכי3

עוד יצוי) שרז לא ל) באותו לילה  .ולעבודת ישירהמהדר� הָסָטה ולא Nְא8ָנה הַ  ִלְפֵני ַדְר"�ְ! 
  .אלא בבית הוריו, בביתו

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

 .בית הוריו נמצא סמו� לביתו3 ֲאָבל Wְ� ְוַרק ִא , כ)  .א  

 .נסיעתו של רז לעבודה מביתוְ"ֵדי � אירעה N�ְ� לא תאונה ֵמWַחר שה, לא  .ב

 .כתאונת עבודה יש לראות ִ!ְתא8ָנה זו. כ)  .ג

  .Nְא8ַנת Rְָרִכי3היתה  תאונהֵמWַחר שה, לא  .ד
  פתרו�  

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

   � רואי� תאונה כתאונת עבודה א7 א�" �לחוק הביטוח הלאומי  80' ְלִפי ס  רו�הסבר הפת

ממקו� שבו הוא או  ממעונו אירעה תו0 כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה  ) 1(
ועקב , מ) העבודה למעונו או ממקו3 עבודה אחד למשנהו, ל� א7 א� אינו מעונו

  ;נסיעתו או הליכתו זו

)2(  " ...  

  :לחוק האמור 81 'לפי ס

) 5(, )4(, )1(תאונה שאירעה תו� כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות   )  א(
אי) רואי3 אותה כתאונה בעבודה א3 חלה בנסיעה או בהליכה  80של סעי� ) 7(או 

כשההפסקה או הסטיה לא היו למטרה , הפסקה או סטיה של ממש מהדר� המקובלת
, האמורה) 1(לעני) פסקה , או, של המבוטח כלפי מעבידוהכרוכה במילוי חובותיו 

או א3 יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו , בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי
, כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות�ידיה אי�הפושעת של המבוטח ולא נגר3 על

  .נכות או מוות

, פסקה או כסטיה של ממשלא יראו כה 80של סעי� ) 1(בנסיבות האמורות בפסקה )  ב(
  :א3 עשה זאת המבוטח לאחת מאלה, )א(לעני) סעי� קט) 

כדי ללוות ילדו לג) ילדי3 או למעו) ילדי3 או למקו3 אחר שהשר קבע כמקו3 )   1(
  ;שבו נמצא ילד לפי הסדר קבע או להשיבו מש3

  .כדי לקיי3 מצוות תפילת בוקר בציבור בבית תפילה שבו הוא נוהג להתפלל)   2(

לא חלה בנסיעה הפסקה או סטיה של . תו� כדי נסיעתו לעבודה ממעונו רזהתאונה אירעה ל
  . ממש מהדר� המקובלת

כלומר , למש� חודש וחציאי כושר עבודה  רזצוי) בשאלה שהתאונה גרמה ל, למע) הסר ספק
את התאונה בעיקר  ְלַיֵחסג3 א3 נית) היה , לפיכ�. לתקופה העולה על ארבעה שבועות

 .הרי שעדיי) היא תוכר כתאונת עבודה, רזשלנותו הפושעת של לר

  .גתשובה   
  

  
  
  
  
  
  

 


