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השאלות
 .1מנהל החשבונות רושם בספרי העסק את מסמכי התיעוד הבאים:
א .מסמכי תיעוד פנים בלבד.
ב .מסמכי תיעוד חוץ בלבד.
ג .מסמכי תיעוד פנים ומסמכי תיעוד חוץ.
ד .מסמכי תיעוד פנים ומסמכי תיעוד חוץ ,למעט הפקדה בבנק.
 .2המשפט הנכון הוא:
א .חשבונית מס מקור מיועדת לספק שהנפיק את החשבונית.
ב .חשבונית מס העתק מיועדת ללקוח של הספק שהנפיק את החשבונית.
ג .חשבונית מס מקור מיועדת ללקוח של הספק שהנפיק את החשבונית.
ד .חשבונית מס מקור מונפקת בשני עותקים :אחד לספק ואחד ללקוח.
 .3מסמך שהוא העתק של חשבונית מס \ קבלה מעיד על:
א .הכנסה אצל הספק וקבלת תשלום מאת הלקוח.
ב .הכנסה אצל הספק והסכם עם הלקוח על קבלת תשלום בעתיד.
ג .הכנסה אצל הלקוח ומתן תשלום לספק.
ד .הכנסה אצל הספק וקבלת הזמנה מהלקוח.
 .4העסק החזיר לספק סחורה פגומה בשווי  6,930ש"ח ,כולל מע"מ בשיעור .15.5%
כיצד תירשם פעולה זו בספרי הנהלת החשבונות של העסק?
א.
חובה

ספקים:

 6,930ש"ח

זכות

החזרות סחורה לספקים 6,000 :ש"ח
 930ש"ח
מס תשומות:

ב.
חובה

ספקים:

 6,930ש"ח

זכות

החזרת סחורה לספקים 6,930 :ש"ח

ג.
חובה

החזרות סחורה לספקים 6,000 :ש"ח
 930ש"ח
מס תשומות:

זכות

ספקים:

 6,930ש"ח

ד.
חובה

ספקים:

 6,930ש"ח

2

זכות

החזרת סחורה לספקים 6,000 :ש"ח
 930ש"ח
מע"מ עסקאות:
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 .5שטר על סך  7,000ש"ח שהתקבל מהלקוח "דותן" הוסב לספק "גלבוע".
מהי פעולת היומן שתירשם בספרי הנהלת החשבונות של העסק בגין ההסבה?
א.
חובה

לקוח "דותן" 7,000 :ש"ח

זכות ספק "גלבוע" 7,000 :ש"ח

ב.
חובה

שטל"ק:

ספק "גלבוע" 7,000 :ש"ח

 7,000ש"ח זכות

ג.
חובה

ספק "גלבוע" 7,000 :ש"ח זכות שטל"ק:

 7,000ש"ח

ד.
חובה

ספק "גלבוע" 7,000 :ש"ח זכות שטל"פ:

 7,000ש"ח

 .6בקניית סחורה בהקפה ,זיכוי חשבון ספקים מגדיל את:
א .רכוש העסק.
ב .מע"מ עסקאות.
ג .חשבון לקוחות.
ד .התחייבות העסק לספק.
 .7בספרי הנהלת החשבונות של בית העסק "ענבר" מופיעה פעולת היומן הבאה:
חובה :הלוואה שנתקבלה

זכות :עו"ש בנק

איזה אירוע מתבטא בפעולת יומן זו?
א .רישום הלוואה בחובה מבטא הגדלת חוב; רישום עו"ש בנק בזכות מבטא הקטנת רכוש.
ב .רישום הלוואה בחובה מבטא הקטנת התחייבות; רישום עו"ש בנק בזכות מבטא הקטנת
רכוש.
ג .רישום הלוואה בחובה מבטא הגדלת הוצאות; רישום עו"ש בנק בזכות מבטא הקטנת
התחייבות.
ד .רישום הלוואה בחובה מבטא הגדלת התחייבות; רישום עו"ש בנק בזכות מבטא הגדלת
רכוש.
 .8איזו פעולה על העסק לבצע כשמתקבל מהלקוח שיק דחוי?
א .להנפיק קבלה ללקוח ביום הפירעון.
ב .להנפיק קבלה ללקוח במועד קבלת השיק ,ולרשום את פרטי השיק הדחוי.
ג .להנפיק קבלה במועד פירעון השיק ,רק אם הופקה חשבונית.
ד .להנפיק קבלה רק אם התקבל אישור של הבנק שיש כיסוי לשיק.
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.9

בעל עסק למסחר באופנת נשים רכש מכונית חדשה לשימושו הפרטי ,ושילם תמורתה 70,000

ש"ח מכספו הפרטי .הרכישה:
א .לא תירשם בספרי העסק ,מכיוון שהעסק אינו למסחר בכלי-רכב.
ב .תירשם בספרי העסק ,מכיוון שההחלטה התקבלה.
ג .תירשם בספרי העסק ,מכיוון שנושא הרישום ניתן למדידה כספית.
ד .לא תירשם בספרי העסק ,מכיוון שהמכונית לא תשמש את העסק.
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נתונים לשאלה 10
עוסק מורשה מספר
246863681

רהיטי נוער
רח' הרימון 6
תל-אביב
חשבונית מס מספר 768
לכבוד :כהן אילנית
כמות פרטים
2

תאריך 15/5/07
העתק
סכום
4,000

מיטות נוער

סה"כ
מע"מ 15.5%
סה"כ לתשלום

4,000
620
4,620

חתימה :גילה
 .10כיצד תירשם חשבונית מס מספר  768בספרי הנהלת החשבונות של העסק "רהיטי נוער"?
א.
חובה

קניות סחורה:
מס תשומות

זכות

 4,000ש"ח
 620ש"ח

רהיטי נוער:

 4,620ש"ח

ב.
חובה

לקוח כהן אילנית 4,620 :ש"ח

זכות

מכירות סחורה 4,620 :ש"ח

ג.
חובה

זכות

לקוח כהן אילנית 4,620 :ש"ח

מכירות סחורה 4,000 :ש"ח
מע"מ עסקאות 620 :ש"ח

ד.
חובה

קניית סחורה:

זכות

 4,620ש"ח

5

ספק:

 4,620ש"ח
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נתונים לשאלה 11
עוסק מורשה מספר
כהן יצחק
476321360
____________________________________
תאריך 16/5/07
מקור
קבלה מספר 1684
התקבל מאת :לוי דורית
על חשבון :חש' 714
שיק מספר

בנק

סניף

ז"פ

642

12

634

15/6/07

4,000

מזומנים

500

סה"כ

אג'

שקלים

4,500

הסכום במילים :ארבעת אלפים וחמש מאות ש"ח בלבד.
חתימה :יצחק.

 .11כיצד תירשם קבלה מס'  1684בספרי לוי דורית?
א.
חובה

קופת שיקים:

זכות

 4,500ש"ח

ספק כהן יצחק 4,500 :ש"ח

ב.
חובה

זכות

ספק כהן יצחק 4,500 :ש"ח

קופת שיקים:

 4,500ש"ח

ג.
6
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חובה

זכות

ספק כהן יצחק 4,500 :ש"ח

שיקים לפירעון 4,000 :ש"ח
 500ש"ח
קופת מזומן:

ד.
חובה

זכות

ספק כהן יצחק 4,500 :ש"ח

7

עו"ש בנק:
קופת מזומן:

 4,000ש"ח
 500ש"ח
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נתונים לשאלה 12

"שריד"
עמותה לחקר השואה

תאריך15/7/06 :

מקור

קבלה מספר 7108
נתקבל מ :בית מסחר הגביע האדום

תרומה
מזומנים 231 :ש"ח

חתימה :דינה

תרומתך נתקבלה בתודה

 .12כיצד תירשם קבלה מס'  7108בספרי בית המסחר "הגביע האדום"?
א.
חובה

הוצאות תרומה 200 :ש"ח
 31ש"ח
מס תשומות:

זכות

עו"ש בנק:

 231ש"ח

ב.
חובה

הוצאות תרומה 231 :ש"ח

זכות

עו"ש בנק:

 231ש"ח

ג.
חובה

הוצאות תרומה 200 :ש"ח
 31ש"ח
מס תשומות:

זכות

קופת מזומנים 231 :ש"ח

ד.
חובה

הוצאות תרומה 231 :ש"ח

זכות

8

קופת מזומנים 231 :ש"ח
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נתונים לשאלות 15-13
להלן כרטיס הלקוח לוי בספרי העסק "שמעון":
כרטיס לקוח לוי
זכות

תאריך

חשבון נגדי

אסמכתא

ז"פ

פרטים

חובה

15/7

מכירות מע"מ עסקאות

276

15/8

מכירה

 8,085ש"ח

20/7

שיקים שזמן פירעונם 20/8

070

15/8

תקבול

1/8

מכירות מע"מ עסקאות

280

1/9

מכירה

 8,085ש"ח
 13,860ש"ח

 .13על פי כרטיס הלקוח לוי ,מהי פעולת היומן שנרשמה בספרי הנהלת החשבונות של העסק
"שמעון" בתאריך ?20/7
א.
חובה

מכירות:

 8,085ש"ח

זכות

לקוח לוי:

 8,085ש"ח

ב.
חובה

לקוח לוי:

 8,085ש"ח

זכות

שיקים לקבל 8,085 :ש"ח

ג.
חובה

שיקים לקבל:

 8,085ש"ח

זכות

לקוח לוי:

 8,085ש"ח

ד.
חובה

שיקים לקבל 7,000 :ש"ח
מע"מ עסקאות 1,085 :ש"ח

זכות

לקוח לוי:

 8,085ש"ח

 .14על פי כרטיס הלקוח לוי:
א.
סה"כ התנועה בחובה 13,860 :ש"ח

סה"כ התנועה בזכות 8,085 :ש"ח

יתרה 5,775 :ש"ח בחובה

ב.
סה"כ התנועה בחובה 8,085 :ש"ח

סה"כ התנועה בזכות 21,945 :ש"ח

יתרה 8,085 :ש"ח בחובה

ג.
סה"כ התנועה בחובה 21,945 :ש"ח

סה"כ התנועה בזכות 8,085 :ש"ח

יתרה 13,860 :ש"ח בחובה

ד.
סה"כ התנועה בחובה 8,085 :ש"ח

סה"כ התנועה בזכות 21,945 :ש"ח

9

יתרה 13,860 :ש"ח בזכות
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 .15חשבון מכונות מסווג כחשבון:
א .אישי ,כי הוגדלה ההתחייבות לספק.
ב .ממשי ,כי מכונות הן רכוש המשמש את העסק.
ג .תוצאתי ,כי מכונות הן הוצאה בעבור העסק.
ד .תוצאתי ,כי המכונות יסייעו בהשגת הכנסה לעסק.

נתונים לשאלות 19-16
להלן יתרות ליום  ,30/11/06כפי שמופיעות בספרי הנהלת החשבונות של בית העסק "לחמי תאורה":
מכירות

 11,200ש"ח

ספקים

 74,000ש"ח

שטרות לקבל

 15,000ש"ח

לקוחות

 6,400ש"ח

ציוד

 13,200ש"ח

שיקים לקבל

 50,600ש"ח

להלן התנועה בחשבונות בחודש דצמבר :2006
מכירות
חובה

קניות

ספקים

זכות

חובה

זכות

חובה

 12,000ש"ח

 1,000ש"ח

 25,000ש"ח

 25,000ש"ח

זכות

 24,000ש"ח
שטרות לקבל
חובה

זכות

 12,000ש"ח  1,000ש"ח
 6,400ש"ח

שיקים לקבל

לקוחות
חובה

זכות

חובה

 24,000ש"ח

 6,400ש"ח

 10,600ש"ח

זכות

 10,600ש"ח
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.16
א.
ב.
ג.
ד.

מהי היתרה בחשבון לקוחות ליום ?31/12/06
 7,000ש"ח בחובה.
 7,000ש"ח בזכות.
 13,400ש"ח בזכות.
 13,400ש"ח בחובה.

 .17מהי היתרה בחשבון ספקים ליום ?31/12/06
א 98,000 .ש"ח בזכות.
ב 24,000 .ש"ח בזכות.
ג 24,000 .ש"ח בחובה.
ד 50,000 .ש"ח בזכות.
 .18היתרה בחשבון לקוחות יכולה להיות יתרת:
א .חובה או אפס ,מכיוון שהגדלת הרכוש נרשמה בחובה והקטנתה בזכות.
ב .זכות ,מכיוון שההתחייבות נרשמה בצד זכות ,בחובה או באפס.
ג .חובה או אפס ,מכיוון שההתחייבות קטנה או שההתחייבות נפרעה במלואה.
ד .חובה ,מכיוון שהעסק קיבל את כספו ,והקטנת הרכוש נרשמת בחובה.
 .19מהי היתרה בחשבון שטרות לקבל )שטל"ק( ליום ?31/12/06
א 27,000 .ש"ח בחובה.
ב 32,400 .ש"ח בחובה.
ג 33,400 .ש"ח בחובה.
ד 34,400 .ש"ח בחובה.
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נתונים לשאלות 22-20
עסק מכר סחורה בסך  9,240ש"ח ,כולל מע"מ בשיעור  ,15.5%בהקפה .נרשם:
חובה לקוחות 10,672.20 :ש"ח

מכירות סחורה 9,240.00 :ש"ח

זכות

מע"מ עסקאות 1,432.20 :ש"ח
 .20מהו התיקון הנדרש?
א.
חובה לקוחות:

 1,432.20ש"ח זכות

מע"מ עסקאות 1,432.20 :ש"ח

ב.
חובה מכירות:

 1,432.20ש"ח זכות

לקוחות:

 1,432.20ש"ח

ג.
חובה מכירות:

 1,240.00ש"ח זכות

לקוחות:

 1,240.00ש"ח

ד.
 1,432.20ש"ח זכות
חובה מכירות:
מע"מ עסקאות 192.20 :ש"ח

לקוחות:

 1,432.20ש"ח

 .21הבנק זיכה את חשבון העסק בגין הכנסות ריבית בסך  250ש"ח .נרשם:
חובה

עו"ש בנק 520 :ש"ח

זכות

הכנסות מריבית 520 :ש"ח

מהו התיקון הנדרש?
א.
חובה

עו"ש בנק:

 270ש"ח זכות

הכנסות מריבית 270 :ש"ח

ב.
חובה

עו"ש בנק:

 770ש"ח זכות

הכנסות מריבית 770 :ש"ח

ג.
חובה

הכנסות מריבית 270 :ש"ח זכות

עו"ש בנק:

 270ש"ח

ד.
חובה

הכנסות מריבית 770 :ש"ח זכות
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 .22שטר שנתקבל מהלקוח לוי על-סך  5,800ש"ח הועבר לספק גלעד .פעולת היומן של ההעברה
)ההסבה( נרשמה:
חובה

זכות

ספק גלעד 5,800 :ש"ח

שטל"פ 5,800 :ש"ח

מהו התיקון הנדרש?
א.
חובה

זכות

שטל"פ 5,800 :ש"ח

שטל"ק 5,800 :ש"ח

ב.
חובה

זכות

שטל"ק 5,800 :ש"ח

לקוח לוי 5,800 :ש"ח

ג.
חובה

לקוח לוי 5,800 :ש"ח

זכות

שטל"ק 5,800 :ש"ח

ד .אין צורך בתיקון.
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נתונים לשאלות 28-23
להלן חשבון עו"ש כפי שמופיע בספרי העסק "כיף לי" לחודש יולי:
תאריך

חש' נגדי

פרטים

אסמכתא

זכות
)בש"ח(

חובה
)בש"ח(

יתרה

1/7
5/7

קופת שיקים

10/7

ספק לוי

318

יתרה
)בש"ח(
ח 5,200

הפקדת שיקים

ח 13,600

8,400
1,250

ח 12,350

12/7

ספק גולן

746

שיק 589

3,680

ח 8,670

15/7

הלוואה

666

קבלת הלוואה

15,000

ח 6,330

20/7

ספק דוד

462

שיק 590

12,000

ז 18,330

31/7

ריבית רבעונית

125

ז 18,455

31/7

ספק כהן

6,000

ז 24,455

166

שיק 2080

להלן דף מידע של העסק "כיף לי" לחודש יולי ,כפי שנרשם בבנק "זהב":
תאריך

תיאור הפעולה

1/7

יתרה

5/7

הפקדת שיקים

אסמכתא

זכות
חובה
)בש"ח( )בש"ח(

יתרה
)בש"ח(
ז 5,200

4,800

ז 10,000

10/7

שיק

588

1,250

ז 8,750

12/7

שיק

589

6,380

ז 2,370

15/7

הלוואה

666

20/7

שיק

590

31/7

ריבית רבעונית

15,000

ז 17,370

12,000

ז 5,370

125

ז 5,245

הערות:
• הפקדת השיקים מיום  5/7היא בסך  8,400ש"ח.
• שיק מס'  2080נמשך מחשבון בנק "אושר".
• הסכום הנכון בשיק מס'  589הוא  6,380ש"ח.
 .23הפקדת השיקים על סך  8,400ש"ח תירשם בגיליון ההתאמה בטור:
א .הבנק 4,800 :ש"ח בזכות.
ב .העסק 4,800 :ש"ח בחובה.
ג .העסק 3,600 :ש"ח בחובה.
ד .הבנק 3,600 :ש"ח בזכות.
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 .24שיק מס'  589יירשם בגיליון ההתאמה בטור:
א .ספרי העסק 2,700 :ש"ח בחובה.
ב .ספרי העסק 2,700 :ש"ח בזכות.
ג .ספרי הבנק 2,700 :ש"ח בחובה.
ד .ספרי הבנק 2,700 :ש"ח בזכות.
 .25מהי היתרה המותאמת ליום  31/7בגיליון ההתאמה בטור העסק?
א 8,845 .ש"ח בחובה.
ב 8,845 .ש"ח בזכות.
ג 5,245 .ש"ח בחובה.
ד 5,245 .ש"ח בזכות.
 .26מהי פעולת היומן שתירשם בספרי העסק לתיקון שיק ?589
א.
חובה

לקוח:

 2,700ש"ח

זכות

עו"ש בנק "זהב" 2,700 :ש"ח

ב.
חובה

עו"ש בנק "זהב" 6,000 :ש"ח

זכות

עו"ש בנק "אושר" 6,000 :ש"ח

ג.
חובה

ספק "גולן":

 2,700ש"ח

זכות עו"ש בנק "זהב":

 2,700ש"ח

ד.
חובה

עו"ש בנק "אושר" 6,000 :ש"ח

זכות עו"ש בנק "זהב":

 6,000ש"ח

 .27מהי פעולת היומן שתירשם בספרי העסק לתיקון שיק ?2080
א.
חובה

ספק כהן:

 6,000ש"ח

זכות

עו"ש בנק "זהב" 6,000 :ש"ח

ב.
חובה

עו"ש בנק "זהב" 6,000 :ש"ח

זכות

עו"ש בנק "אושר" 6,000 :ש"ח

ג.
חובה

עו"ש בנק "זהב" 6,000 :ש"ח

זכות ספק כהן:

 6,000ש"ח

ד.
חובה

עו"ש בנק "אושר" 6,000 :ש"ח

זכות עו"ש בנק "זהב":
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 .28הלוואה בסך  15,000ש"ח תירשם בגיליון ההתאמה בטור:
א .ספרי העסק 15,000 :ש"ח בחובה.
ב .ספרי העסק 30,000 :ש"ח בחובה.
ג .ספרי הבנק 15,000 :ש"ח בזכות.
ד .ספרי הבנק 30,000 :ש"ח בחובה.

נתונים לשאלות 30-29
בעסק "כותנה טבעית" מועסקים בחודש יולי  2007שני עובדים לפי הנתונים הבאים:
שם העובד

שכר ליום עבודה*

שעות נוספות בחודש לפי 150%

מס' ימי עבודה

נעמה שחף

 500ש"ח

 4שעות

24

אשר יהלום

 480ש"ח

 6שעות

25

*ביום עבודה  8שעות.
 .29מהו השכר ברוטו של נעמה שחף?
א 11,625 .ש"ח
ב 12,000 .ש"ח
ג 12,375 .ש"ח
ד 12,500 .ש"ח
 .30מהו השכר ברוטו של אשר יהלום?
א 12,540 .ש"ח
ב 12,090 .ש"ח
ג 12,000 .ש"ח
ד 11,460 .ש"ח
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נתונים לשאלה 31
להלן נתונים על ניכויים בגין משכורת חודש יולי  2007של העובד איתן לוין:
משכורת ברוטו

מס הכנסה

 10,000ש"ח

 1,452ש"ח

ביטוח לאומי קופת גמל
 500ש"ח

 453ש"ח

ועד עובדים

נטו לתשלום

 100ש"ח

 7,495ש"ח

 .31אם מתעלמים מעלויות המעביד ,כיצד תירשם בספרי העסק משכורת חודש יולי של העובד?
א.
חובה

הוצאות משכורת 10,000 :ש"ח

זכות

עובד:

 7,495ש"ח

עו"ש בנק:

 2,505ש"ח

ב.
חובה

הוצאות משכורת 10,000 :ש"ח

זכות

 7,495ש"ח
עובד:
מס הכנסה 1,452 :ש"ח
ביטוח לאומי 453 :ש"ח
 500ש"ח
קופת גמל:
ועד עובדים 100 :ש"ח

ג.
חובה

זכות

הוצאות משכורת 7,495 :ש"ח

עובד:

 7,495ש"ח

ד.
חובה

זכות

הוצאות משכורת 2,505 :ש"ח

מס הכנסה:

 1,452ש"ח

ביטוח לאומי 453 :ש"ח
 500ש"ח
קופת גמל:
ועד עובדים 100 :ש"ח

 .32מע"מ הוא:
א .מס ישיר
ב .מס עקיף
ג .מס קבוע
ד .מס על מקרקעין
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נתונים לשאלה 33
להלן יתרות ליום  , 31/12/06כפי שמופיעות בספרי העסק "חרמש":
סעיף ההוצאה

היתרה )בש"ח(

קופה

5,000

חשמל

4,700

מכירות סחורה

128,500

ביטוח

3,500

קניות סחורה

71,700

הנחות מזומנים שנתקבלו

1,200

הובלה למחסן

2,100

מלאי 1/1

12,000

טלפון

6,100

החזרות מלקוחות

3,500

יש להתעלם מהמלאי ליום .31/12/06

 .33בכמה מסתכם הרווח הנקי לשנת ?2006
א 57,200 .ש"ח
ב 26,100 .ש"ח
ג 42,900 .ש"ח
ד 41,700 .ש"ח
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נתונים לשאלה 34
להלן נתונים מתוך הדוח הכספי של החברה היצרנית "נתיב":
סה"כ עלות הייצור והעיבוד

 1,850,000ש"ח

מלאי מוצרים מוגמרים 1/1

 210,000ש"ח

מלאי מוצרים מוגמרים 31/12

יש להתעלם

 .34בכמה מסתכמת עלות המכר והעיבוד לשנה שהסתיימה ב?31/12/06-
א 1,380,000 .ש"ח
ב 1,800,000 .ש"ח
ג 2,060,000 .ש"ח
ד 2,350,000 .ש"ח
 .35שטר הוא מסמך התחייבות תקף ,רק אם:
א .תאריך הפירעון בו הוא עד שנה מיום החתימה על השטר.
ב .סכום התשלום שבו אינו גבוה מ 10,000-ש"ח.
ג .חתמו עליו שני ֲע ֵר ִבים.
ד .הוא חתום בידי נותן השטר.
 .36מיהו "הנפרע" בשטר חוב?
א .המוטב שלפקודתו נערך השטר.
ב .עורך השטר.
ג .האדם שמוטלת עליו ההתחייבות לפירעון השטר.
הע ֵרב החתום על השטר.
ָ
ד.
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נתונים לשאלה 37
אורית מסרה לניכיון הבנק ביום  1/7/06את השיקים לפי הפירוט הבא:
סכום השיק

תאריך פירעון

 3,500ש"ח

15/8/06

 8,200ש"ח

22/10/06

הבנק ניכה את השיקים בריבית בשיעור שנתי של  ,32%וכן גבה עמלה בשיעור  0.35%מסכום
השיקים ,ודמי גבייה בסך  20ש"ח ) 10ש"ח בעבור כל שיק( .יש לחשב ריבית לפי  365יום בשנה.

 .37מהו הסכום המעוגל של הוצאות הריבית שהבנק גובה בעבור ניכיון השיקים?
א 864 .ש"ח
ב 950 .ש"ח
ג 650 .ש"ח
ד 3,744 .ש"ח
 .38מהו הסכום המעוגל שהתקבל בחשבונה של אורית לאחר ניכיון השיקים?
א 6,624 .ש"ח
ב 7,977 .ש"ח
ג 10,689 .ש"ח
ד 10,791 .ש"ח
 .39בחודש ינואר  2006עבדה דורית  25ימי עבודה 5 ,שעות בכל יום ,ומשכורתה הסתכמה
ב 4,185-ש"ח.
כמה ימים ) 5שעות בכל יום( הייתה דורית צריכה לעבוד ,אילו השתכרה  1,350ש"ח באותו
חודש?
א 5 .ימים
ב 8 .ימים
ג 10 .ימים
ד 11 .ימים
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 .40מהו "מס פרוגרסיבי"?
א .מס ששיעורו קבוע.
ב .מס ששיעורו גדל עם העלייה במדרגת המס.
ג .מס ששיעורו יורד עם העלייה במדרגות המס.
ד .מס המוטל על עוסק פטור בלבד.
 .41להלן שתי טענות לגבי "עוסק ָפּטור":
טענה " :1עוסק פטור" מדווח למע"מ על עסקאותיו פעם בשנה.
טענה " :2עוסק פטור" הוא עוסק הפטור מתשלום מס הכנסה.
א .רק טענה  1נכונה.
ב .רק טענה  2נכונה.
ג .שתי הטענות נכונות.
ד .שתי הטענות אינן נכונות.
 .42חובת התשלום לביטוח לאומי בעבור "עובד שכיר":
א .חלה על המעסיק ,אם העובד ביקש זאת.
ב .חלה על העובד בכל סוף שנה בגין משכורתו השנתית.
ג .אינה חלה ,אם העובד משלם דמי ביטוח בריאות.
ד .חלה על המעסיק ועל העובד כביטוח חובה.
 .43הבנקים בישראל:
א .פועלים למטרות רווח.
ב .פועלים כמוסד ללא כוונות רווח )מלכ"ר(.
ג .פועלים כסניפים של בנק ישראל.
ד .נועדו להנפיק שטרות מזומנים לציבור הרחב.
 .44איזה מהתפקידים הבאים אינו מתפקידיו של בנק ישראל?
א .הנפקת שטרות ומטבעות חוץ.
ב .פיקוח על הבנקים בישראל.
ג .מתן ייעוץ כלכלי לממשלה.
ד .מתן משכנתאות לציבור כדי שירכוש דירות מגורים.
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נתונים לשאלות 46-45
רונית קיבלה מהבנק הלוואה בסך  385,000ש"ח לשלוש שנים .ההלוואה התקבלה בתאריך 1/1/06

בריבית שנתית של .5%
 .45מהו סכום הריבית המעוגל שתצטרך רונית לשלם בסוף התקופה?
א 578 .ש"ח
ב 1,582 .ש"ח
ג 19,250 .ש"ח
ד 57,750 .ש"ח
 .46בהנחה שביתר תנאי ההלוואה לא חלו שינויים ,מהו סכום הריבית המעוגל שתשלם רונית אם
ההלוואה תוחזר ב? 31/1/09-
א 5,935 .ש"ח
ב 16,261 .ש"ח
ג 57,803 .ש"ח
ד 59,354 .ש"ח
נתונים לשאלה 47
יתרת חשבון הבנק של דקלה ליום  1/1/06הייתה  4,300ש"ח בזכות.
להלן שתי תנועות בחשבון הבנק של דקלה בחודש ינואר :2006
תאריך

פעולה

סכום

8/1/06

משיכה

 1,500ש"ח

10/1/06

הפקדת שכר

 5,900ש"ח

הבנק מחשב  5%ריבית שנתית בעבור יתרות הזכות )לפי  365יום בשנה(.
 .47מהו סכום הריבית שתקבל דקלה בעבור חודש ינואר לפי שיטת הריבית הסולמית?
א 6 .ש"ח
ב 21 .ש"ח
ג 31 .ש"ח
ד 32 .ש"ח
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מדינת ישראל

משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה
אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח-אדם
תחום בחינות

 .48בעסק בבעלות יחיד:
א .יש הפרדה משפטית בין בעל העסק לבין העסק.
ב .בעל העסק ערב באופן אישי לחובות העסק.
ג .נכסי העסק שייכים לבעל העסק ,ואילו ההתחייבויות של העסק אינן שייכות לבעל העסק.
ד .בעל העסק חב באופן אישי את התחייבויות העסק ,אך נכסי העסק אינם שייכים לבעל
העסק.
 .49מיהו שותף מוגבל?
א .שותף שאחריותו לחובות השותפות מוגבלת עד גובה השקעתו בלבד.
ב .שותף שחשבון הבנק שלו מוגבל.
ג .שותף שמעורבותו הפעילה מוגבלת לניהול עסקי השותפות בלבד.
ד .שותף המוגבל במעורבותו בניהול נכסי השותפות.
 .50בעלי המניות בחברה:
א .הם בהכרח מנהלי החברה בפועל.
ב .משמשים כמנהלים של החברה רק בחברה ציבורית.
ג .נבחרים על ידי המנהלים באספה הכללית של החברה.
ד .בוחרים את המנהלים באספה הכללית של החברה.

בהצלחה!
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