
 

 
 

 11מתוך  1עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 מבחן גמר קורס חשבי שכר

 מעשי 

 :הנחיות לנבחן
 

 קרא בעיון את ההנחיות שבעמוד זה וכן את ההנחיות שבגוף השאלון ועל גבי כריכת המחברת.
 

 שבגוף השאלון., על פי ההנחיות השאלות כלבצע את מבנה השאלון ומפתח הערכה: 

 נקודות 20 הקמת חברה ועובדים – 1-5 שאלות

 נקודות 50 חישוב שכר העובדים והפקת תלושי שכר – 6-9 שאלות

 נקודות 30 הפקת טפסים – 15-10 שאלות

 נקודות 100   סה"כ 

 

 .שעות 3: משך הבחינה

 

 .55ציון עובר: 

 

 .מחשבון פשוט או מחשבון פיננסיחומר עזר מותר בשימוש: 

 

 :כלליותהנחיות 

 . השאלות כלבצע את  .1

ואת  גבי התדפיסים הנדרשים את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך-רשום בכתב יד על .2

 הבחינה.  מועד

 בתום הבחינה, מסור את השאלון ואת התדפיסים עם פרטיך האישיים למשגיח/ה.  .3
 

 :חשובה הערה

 ידיעת של אישור משרדנו מבחינת יהוו בהם והשימוש התשובות דף/הבחינה מחברת, הבחינה שאלון קבלת

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

 .לשני המיניםההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות 

 

 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

 אופטי,לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, 

 .המבחןחלק משאלון אף  –מכני או אחר 

 עשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהואילא י

 ללא רשות בכתב ממנהל תחום הבחינות.

 .לתחום הבחינות כל הזכויות שמורות© 

  



 

 
 

 11מתוך  2עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 נקודות( 20) הקמת חברה ועובדים

 .2018 ינוארערכו לחודש יהקמת החברה, הקמת העובדים וחישובי השכר י הערה:

 :באותהנחיות הל בהתאםהקם חברה חדשה,  .1

 .ה: שם הנבחן )שם פרטי ושם משפחה(שם החבר .א

 .6340427, תל אביב, 13ארלוזורוב כתובת החברה:  .ב

 .03-5509945מספר טלפון של החברה:  .ג

 בחברה. ההמניות היחיד תבעל ההינ רוית שוורץ .ד

 .בייבוא מחשביםהחברה עוסקת  .ה

 .הזהות של הנבחןכנסה: מספר תעודת מספר תיק במס ה .ו

 .953863971ולמס הכנסה:  123456788 מספר תיק הניכויים לביטוח לאומי: .ז

 ימים בשבוע. 5שבוע העבודה בחברה:  .ח

 .ולדתםיום השבו יחול " לעובדים בחודש ליום הולדתךבתלושי השכר ייכתבו איחולי "מזל טוב  .ט

 בהתאם חוק.מחושבות צבירת ימי חופשה וימי מחלה  .י

ת בהפקדה עד לתקרה. ולקרן השתלמות ולקופת גמל, לעובד הזכאי לכך, מוגבל ותההפקד .יא

 הפקדות מעל התקרה נזקפות כשווי לעובד.

 נק'( 4)      הדפס את פרטי החברה



 

 
 

 11מתוך  3עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 הקמת עובדים

 חסרים נתונים, הוסף אותם לפי שיקול דעתך.ו במידה הערה:

 נק'( 4)    !את פרטי העובדת והדפס 1מספר  תהקם את עובד .2

 העובדת הינה בעלת המניות היחידה בחברה.

 ממעסיק אחר. לעובדת אין הכנסות אחרות

 

 :פרטי העובדתלהלן 

 רוית שוורץ –שם משפחה +  שם פרטי. 

 025845694 – תעודת זהות. 

 1973באוקטובר  13 – תאריך לידה. 

 תל אביב16 השלוםדרך  – כתובת ,. 

 03-5509453 – מספר טלפון נייח. 

  052-5869564 – ניידמספר טלפון. 

 כן – ישראל /תתושב. 

 מאוחדת – בקופת חולים ותחבר. 

 כתובת דואר אלקטרוני – ravitsh@gmail.com. 

 משכורת חודש – פרטים על משכורת ממעביד זה. 

 2003 ביוני 17 – תאריך תחילת העבודה. 

 גרושה – מצב משפחתי. 

 לא –קיבוץ/מושב שיתופי  /תחבר. 

  אין – בת הזוגבן/פרטי. 

  שנים: 19פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 

o  איתמר שוורץ –שם פרטי + שם משפחה. 

o 056484659 – תעודת זהות. 

o 2008במאי  13 – תאריך לידה. 

o הילד נמצא בחזקת העובדת 

  638853, חשבון 151(, סניף 11) דיסקונטבנק  –פרטי חשבון בנק. 

 

 

 



 

 
 

 11מתוך  4עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 נק'( 4)    !את פרטי העובדת והדפס 2מספר  תהקם את עובד .3

 ממעסיק אחר. לעובדת אין הכנסות אחרות

 

 :להלן פרטי העובדת

  + אורית הראל -שם משפחה  שם פרטי. 

  045626595 –תעודת זהות. 

  1984באוגוסט  3 –תאריך לידה. 

  תל אביב21ז'בוטינסקי  –כתובת ,. 

  03-5356619 –מספר טלפון נייח. 

  054-9452631 –מספר טלפון נייד. 

 כן –ישראל  /תתושב. 

  מכבי –חברות בקופת חולים. 

  כתובת דואר אלקטרוני– orit.harel@gmail.com. 

  שכר עבודה –פרטים על משכורת ממעביד זה. 

 2010 בינואר 21 – תאריך תחילת העבודה. 

  נשואה –מצב משפחתי. 

 לא. –קיבוץ/מושב שיתופי  /תחבר 

 :פרטי בן/בת הזוג 

o  דניאל הראל –שם פרטי + שם משפחה. 

o  040955625 –תעודת זהות. 

o  1980ביוני  16 –תאריך לידה. 

o  עבודה –יש לבן/בת הזוג הכנסה מ. 

  שנים: 19פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 

o  יוגב הראל –שם פרטי + שם משפחה. 

o  065232589 –תעודת זהות. 

o 2010במרץ  17 –דה תאריך לי. 

  נוספים הרלוונטיים לזיכויים ונקודות זיכוי:פרטים 

o  סיימה אורית תואר שני במנהל עסקים באוניברסיטת תל אביב 01/01/18ביום. 

  378563, חשבון 608(, סניף 12) פועליםבנק  –פרטי חשבון בנק. 

  



 

 
 

 11מתוך  5עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 נק'( 4)    !את פרטי העובד והדפס 3הקם את עובד מספר  .4

 ממעסיק אחר. לעובד אין הכנסות אחרות

 

 :להלן פרטי העובד

  + אורי ירמיהו -שם משפחה  שם פרטי. 

  035865948 –תעודת זהות. 

  1969באפריל  11 –תאריך לידה. 

  תל אביב29אבן גבירול  –כתובת ,. 

  03-5684235 –מספר טלפון נייח. 

  050-6258456 –מספר טלפון נייד. 

 כן –ישראל  /תתושב. 

  כללית –חברות בקופת חולים. 

  כתובת דואר אלקטרוני– ori1969@walla.com. 

  משכורת חודש –פרטים על משכורת ממעביד זה. 

 2008 בפברואר 26 – תאריך תחילת העבודה. 

  נשוי –מצב משפחתי. 

 לא. –קיבוץ/מושב שיתופי  /תחבר 

 :פרטי בן/בת הזוג 

o  אורלי ירמיהו –שם פרטי + שם משפחה. 

o  030523548 –תעודת זהות. 

o  1972במאי  27 –תאריך לידה. 

o  עבודה –יש לבן/בת הזוג הכנסה מ. 

  אין שנים: 19פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 

  365463, חשבון 608(, סניף 12) פועליםבנק  –פרטי חשבון בנק. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 11מתוך  6עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 נק'( 4)    !את פרטי העובד והדפס 4הקם את עובד מספר  .5

 ממעסיק אחר. לעובד אין הכנסות אחרות

 

 :פרטי העובדלהלן 

  + חזי ליר –שם משפחה  שם פרטי. 

  040866543 –תעודת זהות. 

  1989בספטמבר  22 –תאריך לידה. 

  תל אביב7דרך השלום  –כתובת ,. 

  03-5685289 –מספר טלפון נייח. 

  052-8559658 –מספר טלפון נייד. 

 כן –ישראל  /תתושב. 

  מכבי –חברות בקופת חולים. 

  כתובת דואר אלקטרוני– hezilyr@gmail.com. 

  שכר עבודה –פרטים על משכורת ממעביד זה. 

 2015 באפריל 10 – תאריך תחילת העבודה. 

  רווק –מצב משפחתי. 

 לא. –קיבוץ/מושב שיתופי  /תחבר 

  אין –פרטי בן/בת הזוג. 

 :פרטים נוספים הרלוונטיים לזיכויים ונקודות זיכוי 

o  במערכות מידע באוניברסיטת תל אביבסיים חזי תואר ראשון  2017בחודש נובמבר. 

  אין שנים: 19פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם. 

  673458, חשבון 151(, סניף 11) דיסקונטבנק  –פרטי חשבון בנק. 



 

 
 

 11מתוך  7עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 נקודות( 50) 2018 ינוארחישוב שכר העובדים והפקת תלושי שכר לחודש 

 .אלא אם צוין אחרתים הם ברוטו, שכר היסוד ורכיבי השכר האחר הערה:

 .2018ניצול הימים בחודש ינואר  המחלה הנתונות בשאלה הינן לאחר יתרות ימי החופשה וימי

 

 בהתאם לנתונים הבאים: רוית שוורץ תעובדהשל  החשב את שכר .6

 .₪ 50,000שכר יסוד:  .א

 .₪ 1,500נסיעות:  .ב

 .₪ 55שווי טלפון סלולרי:  .ג

 ":הראל גלעד פנסיהקרן פנסיה " .ד

  לתגמולים 6% – תנתח העובד; 6.5% – המעבידתגמולים: נתח. 

  8.33% –פיצויים: נתח המעביד. 

 :"הראל נץ" קרן השתלמות .ה

  2.5% – תנתח עובד; 7.5% –נתח המעביד. 

 .ימי חופשה( הלא ניצל תימים )בחודש ינואר העובד 55 – 31/01/18יתרת ימי חופשה ליום  .ו

 .ימי מחלה( 1 הניצל תימים )בחודש ינואר העובד 90 – 31/01/18יתרת ימי מחלה ליום  .ז

 .23 –, בתקן 22 –ימי עבודה: בפועל  .ח

 

 נק'( 12.5)    1מספר  תלעובד 106הפק תלוש שכר וטופס 

 



 

 
 

 11מתוך  8עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 בהתאם לנתונים הבאים: אורית הראל תעובדהשל  החשב את שכר .7

 : ושעות נוספות שכר יסוד .א

  80 –שכר לשעה רגילה ₪. 

  186 –כמות שעות רגילות. 

  12 – 125%כמות שעות נוספות. 

  3 – 150%כמות שעות נוספות. 

 .₪ 700נסיעות:  .ב

 .₪ 55שווי טלפון סלולרי:  .ג

 ": הראל גלעד פנסיהקרן פנסיה " .ד

 לתגמולים 6% – תנתח העובד; 6.5% – תגמולים: נתח המעביד. 

  8.33% –פיצויים: נתח המעביד. 

 :"הראל השתלמות" קרן השתלמות .ה

  2.5% – תנתח עובד; 7.5% –נתח המעביד. 

 .ימי חופשה( 3 הניצל תימים )בחודש ינואר העובד 42 – 31/01/18יתרת ימי חופשה ליום  .ו

 .ימי מחלה( הלא ניצל תימים )בחודש ינואר העובד 60 – 31/01/18יתרת ימי מחלה ליום  .ז

 .23 –, בתקן 20 –ימי עבודה: בפועל  .ח

 

 נק'( 12.5)     2מספר  תלעובד 106לוש שכר וטופס הפק ת



 

 
 

 11מתוך  9עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 בהתאם לנתונים הבאים: אורי ירמיהו עובדהחשב את שכרו של  .8

 .₪ 32,000שכר יסוד:  .א

 .₪ 1,000נסיעות:  .ב

 ": הראל גלעד פנסיהקרן פנסיה " .ג

 לתגמולים 6% – נתח העובד; 6.5% – תגמולים: נתח המעביד. 

  8.33% –פיצויים: נתח המעביד. 

 :"הראל השתלמות" קרן השתלמות .ד

  2.5% – נתח עובד; 7.5% –נתח המעביד. 

 .ימי חופשה( 1ימים )בחודש ינואר העובד ניצל  53 – 31/01/18יתרת ימי חופשה ליום  .ה

 .ימים )בחודש ינואר העובד לא ניצל ימי מחלה( 72 – 31/01/18יתרת ימי מחלה ליום  .ו

 .23 –, בתקן 22 –ימי עבודה: בפועל  .ז

 

 נק'( 12.5)     3לעובד מספר  106תלוש שכר וטופס הפק 



 

 
 

 11מתוך  10עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 בהתאם לנתונים הבאים: ליר חזי העובדשל  וחשב את שכר .9

 : ושעות נוספות שכר יסוד .א

  75 –שכר לשעה רגילה ₪. 

  186 –כמות שעות רגילות. 

  20 – 125%כמות שעות נוספות. 

  3 – 150%כמות שעות נוספות. 

 .₪ 600נסיעות:  .ב

 .₪ 55שווי טלפון סלולרי:  .ג

 .₪ 5,000בונוס:  .ד

 ": גלעד פנסיההראל קרן פנסיה " .ה

 לתגמולים 6% – נתח העובד; 6.5% – תגמולים: נתח המעביד. 

  8.33% –פיצויים: נתח המעביד. 

 :"הראל נץ" קרן השתלמות .ו

  2.5% – נתח עובד; 7.5% –נתח המעביד. 

 .ימים )בחודש ינואר העובד לא ניצל ימי חופשה( 7 – 31/01/18יתרת ימי חופשה ליום  .ז

 .ימים )בחודש ינואר העובד לא ניצל ימי מחלה( 15 – 31/01/18יתרת ימי מחלה ליום  .ח

 .23 –, בתקן 23 –ימי עבודה: בפועל  .ט

 

 נק'( 12.5)     4מספר  לעובד 106הפק תלוש שכר וטופס 



 

 
 

 11מתוך  11עמוד            

 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות

חשבי שכר בחינה מעשית  :שם מקצוע הבחינה
 ממוחשבת

  80802סמל מקצוע הבחינה: 

 
 

 נקודות( 30) הפקת טפסים

 נק'( 5)   .2018 ינוארלסגירת חודש הדיווח  612-ו 102הפק טפסים  .10

 (נק' 5)  .2018 ינוארהפק דוחות לקרן הפנסיה ולקרנות ההשתלמות לחודש  .11

 (נק' 5)   .2018 ינוארהפק פקודת משכורת להנהלת החשבונות בגין חודש  .12

 (נק' 5)    .2018, על חלקיו, לדיווח למוסדות לשנת 126הפק טופס  .13

 (נק' 5)     .2018 ינוארהפק דוח עלות מעביד בגין חודש  .14

 (נק' 5)   .2018 בינואר 31הפק דוח עתודה לסיום יחסי עובד מעביד ליום  .15

 

 

 

 

 בהצלחה!

 


