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 חשב שכר עיונישם מקצוע הבחינה: 
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 2022אפריל  מועד הבחינה:

 
 מבחן גמר קורס חשב שכר

 עיוני
 

 : הנחיות לנבחן
 

 לפני מתן תשובותיך בדף התשובות. קרא בעיון את ההנחיות  
 

 .כולן עליך לענות על  שאלות.  50בשאלון  מבנה השאלון ומפתח הערכה: 

 ). לשאלה  נקודות 2כל השאלות שוות בערכן ( 
 

  שעות.  4 משך הבחינה:
 

 .60  ציון עובר:
 

 .קובץ החקיקה לחשבי שכרומחשבון, כלי כתיבה  חומר עזר מותר לשימוש:
 

 : הנחיות כלליות
 .בעט בלבד סמן את התשובה שבחרת בדף התשובות .1

 אין לכתוב דבר על גבי השאלון עצמו.  .2

 המבחן יש להחזיר את השאלון ואת דף התשובות למשגיח.  בסיום .3
 

 חשובה: הערה
  ידיעת  של   אישור  משרדנו   מבחינת  הם  בהם  והשימוש  התשובות  הבחינה או דף  מחברת,  הבחינה  שאלון  קבלת

 . בהתאם לפעול הנבחן ושל מחויבות מכך המשתמע כל  על הבחינות טוהר על לשמירה ההנחיות
 

 

 

 . לשני המיניםההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות 
 

 © כל הזכויות שמורות למדינת ישראל. 
 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט 

 שום חלק משאלון הבחינה. –בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר 
 ות בכתב לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רש

 . משרד הכלכלה והתעשייהמאת מנהלת תחום הבחינות של 
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 :2020מדרגות המס על הכנסה מיגיעה אישית לשנת  –  עזרטבלת 

 שיעור המס  הכנסה שנתית שיעור המס  הכנסה חודשית 
 10% 75,960עד  10% 6,330עד 

 14% 108,960עד  75,961 -מ 14% 9,080עד  6,331 -מ

 20% 14,580עד  9,081 -מ

עד   108,961 -מ

174,960 20% 

 31% 20,260עד  14,581 -מ

עד   174,961 -מ

243,120 31% 

 35% 42,160עד  20,261 -מ

עד   243,121 -מ

505,920 35% 

 47% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף
 

 ₪. 219הוא  2020שווי נקודת זיכוי חודשית בשנת   *** 

   על  עלתה המס בשנת החייבת השנתית הכנסתו אשר יחיד  –מס על הכנסות גבוהות **   

  החייבת הכנסתו חלק  על  3% של בשיעור נוסף במס חייב יהיה, )2020(בשנת  ₪ 651,600

 .הסכום האמור על העולה
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 חשב שכר עיונישם מקצוע הבחינה: 
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 2022אפריל  מועד הבחינה:

ממקום  מועסק במקום עבודה אחד (אין לו הכנסות נוספות מעבר להכנסותיו , 51בן  נשוי  גדי, .1
 כנדרש. 101העבודה האמור), ומילא טופס 

 .₪2020 לחודש בכל אחד מחודשי שנת  12,400 היה (עובד במשכורת)  גדישכר היסוד של 
 ₪.  7,500, נוסף על משכורתו השוטפת, מענק חד פעמי בסך של גדיקבל  2020  מרץבחודש 
בסכום ברוטו של    13משכורת , נוסף על משכורתו השוטפת,  גדיקבל  2020 ספטמברבחודש 
12,400  .₪ 

 ₪ עבור נסיעות.  500 גדי, בכל חודש קבל כמו כן
 ? 2020בשנת   גדימהו שיעור המס השולי של 

 20% . א

 31% .ב

 35% . ג

 47% . ד

 

 מהי ההכנסה אשר נישום אינו נדרש לשלם מס הכנסה בגינה? .2
 .מענק חד פעמי . א 

 ילדים. הכנסות דמי מזונות בגין  . ב 

 שווי רכב. . ג 

 שווי מתנה לחג.  . ד 

 

 אין חובה שחוזה העסקה עם עובד זר יכלול פירוט בגין:  .3
 .רשימת הניכויים משכר העבודה . א

 .כמות העובדים במחלקה שאליה שייך העובד הזר .ב

 תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר בעבור תנאים סוציאליים של העובד.  . ג

 . תנאים לעניין היעדרות בתשלום . ד

 

   קוביברוטו של   החודשית . המשכורתקוביעובדו   הכנסה ממשכורתו של  אינו מנכה מס דני .4
אינו מנכה לו מס    דנימעבידו   יודע כי קובי נקודות זיכוי.  2.25 -והוא זכאי ל ₪ 10,500 היא 

 מהי עמדת החוק במצב זה? הכנסה ממשכורתו. 
 .העבירה מיוחסת לעובד בלבד . א 

 .העבירה מיוחסת למעביד בלבד . ב 

 . העבירה מיוחסת הן למעביד והן לעובד . ג 

 .אין התייחסות בחוק למצב זה . ד 
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 .  שעות  8  ליום עבודה רגיל היאשעות העבודה שלו כמות ימים בשבוע.  5מועסק   אשר .5
 בגין שבוע העבודה הבא   לאשרהמגיעות  125%נוספות בערך של השעות ה מהי כמות 

 :)2020 ינוארבחודש (
 יום ה'  יום ד'  יום ג'  יום ב'  יום א'   

 7 6 9 7 5 עבודה שעות

 0 . א 

 1 . ב 

 3 . ג 

 4 . ד 

 

עסקה ראשונים,  החודשי  18המינימאלית של עובד בשכר לימי מחלה בגין  החוקית מהי הזכאות  .6
 ? (בהתעלם מהשפעת צווי הרחבה והסכמים קיבוציים) אצל מעסיקו   ,מלאים ורצופים

 ימי מחלה.   9 . א 

 ימי מחלה. 18 . ב 

 ימי מחלה. 21 . ג 

 ימי מחלה. 27 . ד 

 
 ). 3(בן   ולמתן )  7(בן  לאיתן אב ו (אשתו עובדת)  42תושב ישראל, נשוי בן  הוא  אורן .7

 :2020 ינוארבתלוש חודש (עובד במשכורת)  אורן להלן פירוט רכיבי השכר של 
 ₪  16,000            – שכר יסוד  •

 ₪  2,750                                      –תוספת ותק   •
 ₪  750                   –  נסיעות •

 ₪   1,802    –ניכוי דמי ביטוח לאומי (נתח העובד)   •
  מהפרשות בהתעלם, 2020 ינוארבגין חודש   אורןשיש לנכות משכרו של  מס הכנסה מהו סכום 
 ? זיכוי  ובנקודות בזיכויים ובהתחשב,  סוציאליות 

 לעגל את סכום המס הסופי לשקל הקרוב.יש 
 ₪.  0 . א

 ₪. 1,857 .ב

 ₪. 2,603 . ג

 ₪. 2,999 . ד
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 .31.01.2020בתאריך  " SWAGבחברת "לעבוד  (עובד במשכורת) החל מנחם .8
 . ומעביד  ל ידי ע מנחםפוטר  30.09.2020בתאריך 

 לפי החוק? מנחםלכמה ימי הודעה מוקדמת זכאי 
 . העובד)הנח שצו ההרחבה והסכמים קיבוציים לא חלים על בתשובה (
 6 . א

 9 .ב

 11 . ג

 30 . ד

 

   ימים בשבוע  5עובד  אוראל. 01.01.2013 תאריךמ  אצל מעבידו עובד    אוראל .9
 . שישי ושבת) הם(ימי מנוחתו השבועית 

 ?שנתית חופשהבהתאם להוראות  2020מס הימי חופשה בשנת ל  אוראלמהי זכאותו החוקית של  
 . ) . הנח שצו ההרחבה לא חל על העובדשבתשישי ובתשובה יש להתייחס לזכאות ללא הכללת ימי  (
 ימים. 13 . א

 ימים. 14 .ב

 ימים. 15 . ג

 ימים. 16 . ד

 
 חוק מגן הוא חוק ש:  .10

 . במסגרת הסכם אישי העובד יכול לוותר על תחולתו . א 

 .לא ניתן לוותר על תחולתו  . ב 

 . המעביד יכול לוותר על תחולתו . ג 

 . תחולתו במסגרת הסכם קיבוציניתן לוותר על  . ד 
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 טאבלטשל אמיר כללה שווי מתנה לחג (אמיר קיבל ממעבידו  2020 ספטמברמשכורת חודש  .11
 מתנה לחג הפסח, ומעבידו זקף לו שווי מתנה במשכורתו).  

רכיב   לאמירגילם עבורו את המס בגין שווי המתנה שנזקף למשכורתו (נוסף  אמירמעבידו של  
 ).2020 ספטמבר"גילום מס" במשכורת חודש 

 ₪.   3,520נוכה מס הכנסה בסך של  אמירשל   האמורהממשכורתו 

  השפעת  שווי המתנה לחג, מה היתהרכיב גילום מס בגין לא היה מקבל ממעבידו  אמיראם 
 ?אמירשל  2020 ספטמברחודש  ס" על משכורתמהרכיב "גילום  ביטול

 המשכורת נטו.  הקטנת . א

 המשכורת נטו.  הגדלת  .ב

 רכיב "שכר היסוד". הקטנת . ג

 רכיב "שכר יסוד".  הגדלת  . ד

 

היא אמא   אורנה. 2018לישראל בחודש דצמבר  מצרפתעלתה   אורנה.  38נשואה ובת  אורנה .12
 ). 2020 פברואר(נולד בחודש   ליותם

 ?  2020  פברוארבחודש  אורנהלכמה נקודות זיכוי זכאית 
 3.25 . א 

 .254 . ב 

 25.6 . ג 

 7.25 . ד 

 

 .01.01.2007ימים בשבוע) מיום  5" במשרה מלאה (זה אנחנו) עובד בחברת "47(בן   יעקב .13
, בהתאם להוראות החוק (כולל ימי  2020בשנת  יעקבמהי כמות ימי החופשה השנתית שלה זכאי 

 ההרחבה והסכמים קיבוציים לא חלים על העובד)? שישי ושבת. הנח שצו 
 ימים. 26 . א

 ימים. 27 .ב

 ימים. 28 . ג

 ימים. 29 . ד
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 . בעבודה חלקית, אשר לומד בכיתה י"ב ועובד בשעות הפנאי 17תושב ישראל בן   הוא תמיר .14

קבל במשכורתו  מלא שם לב כי הוא  תמיר₪.    4,750בסך של  לחודש סכום קבוע  משתכר תמיר
ת  תמיר למעסיקו כדי לתקן את נקוד לא פנה ,עם זאת . יחד 18לנער מתחת לגיל נקודת זיכוי  

 הזיכוי הנ"ל לא תשפיע במקרה שלו. תוספת נקודת   לדעתוה, מאחר ש הזיכוי האמור
(הנח ששיעורי המס השנתיים ושווי נקודות זיכוי הרלוונטיים לשאלה זו הם אלו    ?צודק תמירהאם 

 .בלבד) 2020של שנת 
 .כן . א

 .תושב יישוב המזכה בזיכוי ממס תמיר  אםכן, רק  .ב

 . לא . ג

 . תמירתה מקטינה את הכנסתו החייבת של ילא, נקודת הזיכוי הי . ד

 

 ₪.   100  ו הוא עתי. התעריף לשעת עבודה רגילה שלעובד ש  הוא אליהו  .15
 . ם ימי 23 אליהו עבד  2020 ינוארבמהלך חודש 

 : אליהושל  2020 ינוארלהלן מידע נוסף על משכורת חודש  

 . שעות עבודה  180 –כמות שעות עבודה רגילות חודשיות   •

 . שעות עבודה  12 – 125% לפי כמות שעות נוספות חודשיות  •

 . שעות עבודה  10 – 150% לפי כמות שעות נוספות חודשיות  •

 . ₪ 2,500 – קצובת הבראה •

 .₪ 18,000 –  13משכורת  •
 ? 2020 ינואר בחודש   אליהו הכנסתו החייבת של   הייתה  מה

 ₪. 38,650 . א

 ₪. 40,750 .ב

 ₪. 41,500 . ג

 ₪. 43,550 . ד

 

 מהי השפעת זיכויים ממס? .16
 הפחתת ההכנסה החייבת במס. . א

 הפחתת חבות המס.  .ב

 הגדלת ההכנסה החייבת במס. . ג

 הגדלת חבות המס. . ד

 

 



 

 תחום בחינו ת   
 

 

 

 

 16מתוך  8עמוד 

 חשב שכר עיונישם מקצוע הבחינה: 
 81323 סמל מקצוע הבחינה:

 3028 מספר מערכת:
 2022אפריל  מועד הבחינה:

 מי מהבאים לא נחשב עובד בשכר? .17

 התוצרת. עובד המקבל שכר לפי כמות  . א

 עובד שעתי.  .ב

 עובד שעיקר גמול עבודתו משולם על בסיס של חודש (ללא קשר לכמות ימי העבודה  . ג

 באותו החודש). 

 עובד יומי.  . ד

 
ונפטר ביום   דודו חלה  2020 יולי. במהלך חודש  01.01.2006דודו עבד אצל מעסיקו החל מיום  .18

 ?. מהי עמדת החוק בהתייחס למצב זה 21.07.2020
מעסיקו של העובד לשלם פיצויים לאף גורם, מאחר שהעובד הלך לעולמו ולא  אין חובה על   . א

 פוטר על ידו. 

 . העובדריו פיצויים כאילו פיטר את יישלם לשא העובדמעסיקו של  .ב

המעסיק חייב להעביר את סכומי הפיצויים של העובד לקרן כללית המנוהלת בידי המדינה,  . ג

 יבית.המשמשת למימון תשלומים למבוטחים בפנסיה תקצ

 אין התייחסות בחוק למצב המתואר.  . ד

 

 : ימים בשבוע  5 של עובד המועסק סמן את יום העבודה שלא ייחשב בהכרח כיום עבודה מלא  .19
 . העובד)הנח שצו ההרחבה והסכמים קיבוציים לא חלים על בתשובה (
 .13:30ועד השעה  05:00מהשעה  . א

 .00:00ועד השעה  16:30מהשעה  .ב

 .23:00ועד השעה  14:30מהשעה  . ג

 .09:30ועד השעה  03:00מהשעה  . ד

 

  יוליעובד במקום עבודתו במסגרת חוזה לתקופה קצובה (שמתחדש בתום תקופה). בחודש  נתן .20
עבד אצלו  שנתן לאחר , לא לחדש עימו את החוזה לתקופה קצובה נתןהחליט מעבידו של  2020

 לפיצויי פיטורים?זכאי   נתןשנים. האם  9
 . כאילו פוטר בנתןכן, רואים  . א

 . חודשים  72עבד אצל מעבידו מעל כי  כאילו פוטר, אך ורק  בנתןכן, רואים  .ב

 . החוזה היה מראש לתקופה קצובה שמתחדשתכי לא,  . ג

 .כאילו התפטר בנתןלא, רואים  . ד
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 . מינימום  שכר בחוק  כהגדרתו המינימום משכר  150% -גבוה ב אביבשכרו הרגיל של  .21

  ,לאביב  שאם יינתן פעמי -חד מהו השיעור המינימאלי של מענק חישוב דמי ביטוח לאומי,לצורך 
על פני  פעמי -שהחל ממנו ניתן יהיה לפרוס את המענק החדהחודשי הרגיל,  ושכר לענוסף  

 ?החודש הנוכחי ועל פני חודשים קודמים
 .העובדמשכרו הרגיל של  5% . א

 .העובדמשכרו הרגיל של  10% .ב

 .העובדמשכרו הרגיל של  15% . ג

 .העובדמשכרו הרגיל של  25% . ד

 

 ₪.   8,556טרם שילם לביטוח לאומי חוב בסך של  דודו. 21.07.2020נפטר בתאריך  דודו .22
אינו זכאי לגמלת    תומר. לדודו, הוא קרוב המשפחה היחיד שהיה דודו , בנו היחיד של תומר

 ?לדודושארים או לגמלת תלויים. מה דין החוב שהיה 
 לשלם לפחות מחצית מהחוב.  תומר על  . א

 החוב. מלוא חייב לשלם את  תומר .ב

 לשלם לכל היותר מחצית מהחוב. תומר על  . ג

 החוב יימחק. . ד

 

 כ"תשלום נוסף" לצורך חישוב דמי ביטוח לאומי?  יחשבמהבאים לא  איזה רכיב שכר .23
 שווי מתנה לחג.  . א

 בונוס שנתי.  .ב

 קצובת הבראה. . ג

 . הפרשי שכר בגין חודש קודם . ד

 

 להיחשב בהכרח לא יוכלשל היעדרות מהעבודה בתקופת ההיריון   הבאים  מהמקריםאיזה  .24
 ? לאומי ביטוח חוק לפי היריון  כשמירת

 בהיריון. היותה בשל  האישה את מסכן העבודה ביצוע מקום . א

 ק"מ ממגוריה הקבועים של האישה.  40מקום ביצוע העבודה מרוחק מעל  .ב

 .האישה  את והמסכן מההיריון הנובע רפואי מצב . ג

 עובר האישה.  את והמסכן מההיריון הנובע רפואי מצב . ד
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בעבודה אחרת  יואבבפועל באותו יום עבד כאשר  יום מחלה, דיווח על  יואבגילה שעובדו   מנדי .25

יואב טען שעל מנדי לשלם לו את יום המחלה מאחר שלא קבל תשלום במזומן  (אצל מעסיק אחר).  
 . תמורת עבודתו אצל המעסיק האחר, אלא קבל ממנו מוצרים אלקטרוניים תמורת עבודתו

 מהי עמדת החוק בנושא זה?
 .םאינו זכאי לדמי מחלה בגין אותו יו העובד . א 

 . חודשים  6 -מפחות  מעסיקוהוא עבד אצל  רק אם אינו זכאי לדמי מחלה בגין אותו יום,  העובד . ב 

 . זכאי לדמי מחלה בגין אותו יום העובד . ג 

, רק אם הציג למעסיקו אישור רפואי ליום מחלה  זכאי לדמי מחלה בגין אותו יום העובד . ד 

 . (המתייחס לאותו יום)

 

בהתאם   תמיר. בגין כמה ימי מילואים יתוגמל רצופים ומלאים  ימים  19שירת במילואים  תמיר .26
 ?להוראות חוק ביטוח לאומי

 19 . א

 20 .ב

 21 . ג

 22 . ד

 

 סמן את המשפט הנכון:  .27
עובד המועסק בשני מקומות עבודה יקבל כפל נקודות זיכוי, לעומת עובד המועסק במקום  . א

 עבודה אחד. 

 חבות המס של הנישום. יש אפשרות שתוספת נקודות זיכוי לנישום לא תקטין את  .ב

מעביד יכול לשלול מעובד קבלת נקודות זיכוי בגין סיום תואר ראשון, אם בחוזה העסקת העובד  . ג

 (חוזה אישי) צוין במפורש כי המעביד יכול לנהוג כך. 

 שווי הטבה הנזקף לעובד, אשר אין רכיב של גילום מס בגינו, מקטין את ההכנסה החייבת  . ד

 של הנישום. 
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ללא ילדים, ואינו נשוי בשנית) סיפר לחברו שמזה כמה שנים הוא משלם מזונות   –(גרוש   משה .28
 לאשתו לשעבר.

היה אמור לקבל בכל אחת מאותן שנים נקודת זיכוי שנתית נוספת בגין   שהוא חברו אמר לו 
 תשלום המזונות לאישתו לשעבר.

 צדק? חברו של משההאם 
 ₪.  2,500כן, אם תשלום המזונות החודשי עלה על  . א

 כן, ללא שום תנאי.  .ב

 החודשים האחרונים.  24 -שילם את המזונות בכל אחד מ  משהכן, אם  . ג

 לא.  . ד

 

 הפקדות מעביד לאבדן כושר עבודה כהכנסת עבודה  בהכרח ייזקפו בגין אילו רכיבי שכר .29
 של העובד? 

 שווי שימוש ברכב. . א

 שכר יסוד.  .ב

 תוספת ותק.  . ג

 בונוס שנתי.  . ד

 

 .03.05.2020, החל לעבוד אצל מעסיקו בתאריך 33, רווק בן  בני .30
 הודעה בכתב שבה יפרט את תנאי העסקתו. ממעסיקו למסור לו  בנידרש  12.05.2020בתאריך 

 טען שבהתאם לקבוע בחוק, מעסיקו כבר היה אמור להעביר אליו את ההודעה עוד לפני   בני
 .12.05.2020 -ה

 מהי עמדת החוק בנושא? 
צודק, על מעסיקו היה למסור לו הודעה בכתב עם פירוט תנאי העסקתו עוד ביום שבו  העובד . א 

 החל לעבוד אצלו. 

לא יאוחר   בכתב עם פירוט תנאי העסקתוטועה, מעסיקו מחוייב להעביר לו הודעה  העובד . ב 

 מהיום שהחל לעבוד אצלו. משלושים ימים 

צודק, על מעסיקו היה למסור לו הודעה בכתב עם פירוט תנאי העסקתו לא יאוחר   העובד . ג 

 ימים מהיום שהחל לעבוד אצלו. שבעהמ

 טועה, לא קיימת חובה חוקית על מעבידו למסור לו את תנאי העסקתו בכתב.  העובד . ד 
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 מורכב מרכיבי השכר הבאים: 2020 ינוארבחודש   אורןשכרו של  .31

   .₪ 2,500  – שכר יסוד  •

 . ₪  450 –עות נוספות ש •
 ₪.  1,100 –בונוס שנתי   •

 מסך רכיבי השכר הנ"ל. 7.5%הפריש לקרן השתלמות   אורןמעבידו של  
 ? 2020  ינוארבגין חודש  אורן מהי ההכנסה החייבת של 

 (יש לעגל את הסכום הסופי לשקל הקרוב)

 ₪. 2,850 . א

 ₪. 3,700 .ב

 ₪. 4,050 . ג

 ₪. 4,166 . ד

 

 אחרת?  ת גמלתתאפשר העברת כספים לקופת גמל לקצבה מקופ לאבאילו מהמקרים הבאים  .32
 יתרת נכסי ההשקעה בקופה המקבלת גבוהה מיתרת נכסי ההשקעה בקופה המעבירה.  . א

 העמית נפטר לפני המועד הקובע. .ב

 .זכאית חדשה קרן שהיא גמל מקופת זכאית חדשה לקרן העברה בקשת הגיש העמית . ג

 אחרי המועד הקובע.העמית נפטר  . ד

 

 באילו מהמקרים הבאים תתאפשר העברת כספים לקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה   .33
 מקופה אחרת?

 .מוטל עיקול על חשבונו של העמית בקופה המעבירה בסכום מלוא היתרה הצבורה . א

 .לפיצויים מרכזיתלפיצויים לקופת גמל  אישית העברה מקופת גמל  .ב

 .לתגמולים גמל  לקופת לפיצויים אישית  גמל מקופת העברה  . ג

 . מקופת גמל לתגמולים לקופת גמל לתגמולים אחרתהעברה  . ד

 

 מדמי אבטלה מביטוח לאומי:  .34
 לא ינוכה מס הכנסה. . א

 המוסד לביטוח לאומי ינכה במקור מס הכנסה.  .ב

 מקבל דמי האבטלה יפנה למס הכנסה עצמאית לטובת תשלום מס הכנסה.  . ג

 .ורק בו הראשון לקבלת דמי האבטלהלא ינוכה מס הכנסה בחודש  . ד
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 בה היא נתקבלה?שבחודש  תוספת ותקמהי בהכרח השפעת  .35
 אין השפעה על חבות המס.  . א

 הגדלת חבות המס. .ב

 הפחתת חבות המס.  . ג

 הגדלת ההכנסה החייבת במס. . ד

 

 מהי הנורמה המשפטית בעלת החשיבות הגבוהה ביותר בפירמידת הנורמות המשפטיות   .36
 של דיני העבודה?

 .חוקי יסוד . א

 .חוזים אישיים .ב

 . תקנות  . ג

 .הסכמים קיבוציים . ד

 

למס   יעקב ₪ בגין ביטוח בריאות. בסוף השנה ניגש  2,000 יעקבשילם  2020במהלך שנת  .37
 הכנסה וביקש לקבל זיכוי ממס בגין הסכומים ששילם. 

 ?יעקבמהו גובה הזיכוי ממס שיקבל 
 ₪.  0 . א

 ₪. 200 .ב

 ₪. 400 . ג

 ₪. 500 . ד

 

 איזו קופה מבין הבאות יכולה להיות קופת גמל לחיסכון?  .38
 .תקציבית קרן פנסיה . א

 .קרן פנסיהקופת גמל לקצבה שאינה   .ב

 קופת גמל מרכזית לקצבה. . ג

 .קופת ביטוח . ד

  



 

 תחום בחינו ת   
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, כאשר מעבידו  כספים לקופת פנסיה עבור עובד חדשלהפקיד  חוקית מחויב  ביד החל ממתי מע .39
עד החודש שקדם   – הקודם של העובד הפקיד לקופת הפנסיה של העובד סכומים באופן שוטף 

 ? לתחילת העסקת העובד במקום העבודה החדש
 . החל מהיום הראשון לעבודתו . א

 .לעבודתו השלישיהחל מהחודש  .ב

 .לעבודתו הרביעיהחל מהחודש  . ג

 .לעבודתו השביעיהחל מהחודש  . ד

 

 שיעור מס שולי של נישום הוא:  .40
 החודשים האחרונים.  12 -שיעור המס המשוקלל שלפיו מוסה הנישום ב . א

 שיעור המס שיחול על רכיב "שכר היסוד" בלבד של הנישום. .ב

 שיעור המס החל במדרגה הגבוהה ביותר, שבה מוסתה הכנסתו החייבת של הנישום. . ג

 שיעור המס הממוצע שבה מוסתה הכנסתו החייבת של הנישום.  . ד

 

 :2020 יוליבחודש  דנהמשכורתה של של רכיבי השכר  להלן פירוט   .41

 ₪.  15,000  – שכר יסוד  •
 ₪.  2,700 –תוספת ותק   •

 ₪.  6,000 –מענק שנתי   •
 ₪.  500,3 – 2020 יוליבמשכורת  דנהעל ידי  שנתקבלה מקדמה •

(בתשובתך התעלם מהשלכות   2020 יוליבחודש  דנהשל   במס הכנסה  החייבת המהי הכנסת 
 (ט))? 3נוספות של סעיף 

 ₪. 17,700 . א

 ₪. 21,000 .ב

 ₪. 23,700 . ג

 ₪. 27,200 . ד

 

 מהו המידע אשר יש חובה שייכלל בתקנון קופת גמל?  .42
 הקופה, נכון לתאריך המאזן האחרון.היקף נכסי ההשקעה של   . א

 שיעור המס החל על קופת הגמל.  .ב

 השנים האחרונות.  בחמשתשואות הקופה  . ג

 . הגבלות על צירוף עמיתים, ככל שישנן כאלה . ד
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דיווח לרשות המיסים מבין הטפסים הבאים כולל פירוט של מס השכר בגין העובדים,  איזה טופס  .43
 ?)אשר חייב בתשלום מס שכר( ששולם על ידי מעביד 

 .101טופס  . א

 .102טופס  .ב

 .118טופס  . ג

 .1312טופס  . ד

 

למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל אישור על תיאום   פנייה תהיהאם באילו מהמקרים הבאים   .44
 ?השפעה על סכום דמי הביטוח הלאומי שישולמו בהכרח, תהיה לכך דמי ביטוח 

  המשני נמוכהוהכנסתו אצל המעסיק  שני מעסיקים עובד שכיר המועסק אצל   . א

 .מתקרת המקסימום

 60% -מ גבוההעובד שכיר המועסק אצל יותר ממעסיק אחד והכנסתו אצל המעסיק העיקרי  .ב

 . מהשכר הממוצע במשק

גבוהה (הראשון) עובד שכיר המועסק אצל יותר ממעסיק אחד והכנסתו אצל המעסיק העיקרי  . ג

 .מתקרת המקסימום

ד נמוך  עובד שכיר המועסק אצל שלושה מעסיקים, וסכום הכנסתו משלושת המעסיקים יח . ד

 מתקרת המקסימום.

 

 מהו ההיגד הנכון?  .45
 הכנסתו של כל תושב מחויבת באותם שיעורי דמי ביטוח לאומי.  . א

 שיעורי דמי ביטוח לאומי זהים לעצמאי ולשכיר. .ב

חישוב דמי ביטוח לאומי עבור תושב מבוצע באמצעות הכפלת שיעור דמי ביטוח קבוע אחד   . ג

 ואחיד בסך ההכנסה החייבת של התושב.

 הכנסה בסכום זהה של שני תושבים שונים, תוכל להיות מחויבת בשיעורי דמי ביטוח  . ד

 לאומי שונים. 

 

מהו הזמן המקסימאלי הקבוע בחוק הביטוח הלאומי שבעבורו ישולמו למבוטח "דמי פגיעה"   .46
 בקשר לפגיעה אחת? 

 ימים. 30 . א

 ימים. 91 .ב

 ימים. 120 . ג

 ימים. 360 . ד
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 סמן את המשפט הנכון:  .47
 את ההכנסה החייבת שלו באותה שנת מס.  לא תשנהלנישום בלבד   זיכוייםתוספת  . א

 .שונהתמיד תהיה זהה חבות המס של שני אנשים שונים בעלי הכנסה חייבת   .ב

כל אחד  שונה בגין  בראייה חודשית תהיהנישום  שלה יהיה זכאינקודות הזיכוי  כמות תמיד  . ג

 מהחודשים במסגרת אותה שנת מס. 

תהיה לאותו    שלאחריואין אפשרות שבחודש אחד לנישום תהיה חבות מס חיובית, ובחודש  . ד

 נישום חבות מס שלילית. 
 

 נכון:  שבהכרחסמן את המשפט  .48
מגורים בערים מסוימות בארץ (המוגדרות ברשימה של רשות המיסים) יקטינו את הזיכויים  . א

 במס שמקבל נישום. 

ברשימה של רשות המיסים) יקטינו את הכנסתו  מגורים בערים מסוימות בארץ (המוגדרות  .ב

 החייבת במס של נישום. 

 חישוב המס של עובד בשכר מבוצע בראייה שנתית.  . ג

חודשים מיום סיום שירותו הצבאי, שתקבל ביטוי על ידי  36חייל משוחרר יקבל הטבה במהלך  . ד

 הכנסתו החייבת במס.מ מחצית הקטנת
 

 הבאים: סמן את המשפט הנכון מבין המשפטים  .49
 לא יכולה להיות שלילית. בהכרח משכורת חודשית נטו לאחר מס  . א

ההכנסה החייבת של הנישום תהיה ללא שינוי בכל אחד מחודשי השנה, סכום נקודות  אם  .ב

 ללא שינוי בכל אחד מחודשי השנה. הם  הזיכוי והזיכויים ממס יהיו גם 

 י העובד.משכורת חודשית נטו לאחר מס לא תושפע ממקדמות שנתקבלו על יד . ג

ההכנסה החייבת של הנישום תהיה ללא שינוי בכל אחד מחודשי השנה, המשכורת  אם  . ד

 החודשית נטו לאחר מס לא בהכרח תהיה זהה בכל אחד מחודשי השנה. 
 

 מוטל מס שכר? בהכרחעל איזו חברה מהחברות הבאות על  .50
 . בנק . א

 חנות כלי כתיבה. .ב

 . עריכת דיןחברה למתן שירותי  . ג

 ניקיון. חברת  . ד
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