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 נוער –בחינת גמר 

 ד"קיץ תשע
 בסיסי –הנהלת חשבונות 

 מבחן עיוני
 08308שאלון מס' 

 (0) 3883מערכת 
 (33תעשייתי )מסלול 

 

 

 הנחיות לנבחן, 

 

 מבנה השאלון ומפתח הערכה: 

 נקודות 00 'ד-מהנושאים א' שנייםענה על  פרק ראשון:

 נקודות 35 י"א-'המהנושאים  ארבעהענה על  פרק שני:

 נקודות 011 כול:ה-סך

 

 מחשבון חומר עזר מותר לשימוש:

 

 

 הוראות מיוחדות:

 כתוב בעט בלבד. .1

 גבי השאלון, במקום המיועד לכך.-כתוב את התשובות לשאלות על .4

 חובה להציג את כל שלבי הפתרון, לרבות החישובים. .3

 . גבי השאלון-בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה, ובה פרטיך האישיים, על .0

 בסיום הבחינה מסור את השאלון למשגיח/ה. .3

 

 

 01%מע"מ מחושב לפי 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 שעות 3½ :לרשותך 

 
 
 

 בהצלחה!
 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

 אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
 זה. בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שום חלק משאלון

 לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב 
 .הכלכלהמאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
 

 מדבקה
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 פרק ראשון )44 נקודות(

 .נקודות( 22 –' )לכל נושא ד-א' מבין הנושאיםשניים  ענה על
 

 נקודות( 22ח רווח והפסד )דו –נושא א' 
 

 :31/14/13" ליום בוהד פי" בית העסקהבוחן של  להלן חלק מיתרות מאזן

 

 יתרה בש"ח שם החשבון

 003,088 גולמירווח 

 10,388 הוצאות פרסום

 41,588 הוצאות חשמל

 114,388 ריםכ  הוצאות משכורת מֹו

 10,088 הוצאות טלפון

 3,088 הוצאות אריזה

 0,088 הוצאות בנקאיות

 40,088 הכנסות מייעוץ

 43,088 הכנסות מתיקונים

 4,388 הנחות מזומנים שניתנו

 3,148 הוצאות ריבית

 13,488 הוצאות הנהלת חשבונות

 נקודות(. 3חשב והצג את הוצאות המכירה ) .0
 

 יתרה שם החשבון

    

    

    

  סה"כ

 נקודות(. 0כלליות )חשב והצג את הוצאות הנהלה ו .2
 

 יתרה שם החשבון

    

    

    

  

  סה"כ
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 נקודות(. 4חשב והצג את הוצאות המימון ) .3
 

 יתרה שם החשבון

    

    

   סה"כ

 נקודות(. 4חשב והצג את הכנסות אחרות ) .4
 

 יתרה שם החשבון

    

    

   סה"כ

 .נקודות( 11) 31/14/13לשנה שנסתיימה ביום " בוהדפי " בית העסקרווח והפסד של  ערוך דוח .5
 

    רווח גולמי

    הוצאות מכירה 

    הוצאות הנהלה וכלליות

    

    רווח תפעולי לפני הוצאות מימון

    הוצאות מימון

    רווח תפעולי לאחר מימון

    הכנסות אחרות

    רווח נקי

 



 מדינת ישראל 
 ד, תשע"3883, הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת 08308מס'  שאלון הכלכלהמשרד  
 אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 

 

0  
 4810, 3883, הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת 08308מס'  שאלון

 

 נקודות( 22חישובי פחת ) –נושא ב' 
 

 1-6ים לשאלות נתונ

 

 :4813עסק "אילנות" בשנת בית הלהלן חשבון מכונה כפי שנוהל ב

  13/3/18 תאריך רכישה

 1/3/18 תאריך הפעלה

  ח"ש 433,888 יהימחיר קנ

 ח"ש 3,888  התקנה אותהוצ

  ח"ש 5,888 הוצאות הפעלה

  ש"ח 43,388 ערך גרט

 

 ר.בשיטת הקו היש תא מופחתשנים, והי 3 – המכונהאורך חיי 

 .ערך הגרט לא השתנה בשנה. המכונההאריך את חיי  . השיפוץח"ש 43,888מכונה בעלות של שופצה ה 1/5/13ביום 

 .ח"ש 3,388-הסתכמו ב 4813וצאות הביטוח לשנת ה

 נקודות(. 11) 31/14/13חשב את הפחת הנצבר של המכונה ליום  .6
 טבלת עזר להצגת החישובים )אין חובה להשתמש בה(:

 

 פחת נצבר פחת שנתי עלות להפחתה ודשיםח שנים

     

     

     

     

     

 
 חישובים:
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 נקודות(. 5) 4813 של המכונה לשנתחשב והצג את הוצאות הפחת  .7
 טבלת עזר להצגת חישובים )אין חובה להשתמש בה(:

 

 פחת שנתי עלות להפחתה חודשים שנה

    

    

    

 ים:חישוב

   

   

   

   

 נקודות(. 3) 4813רשום פעולת יומן להוצאות הפחת של המכונה לשנת  .1

 

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח תאריך
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 נקודות( 22התאמת בנק ) –נושא ג' 
 

 01-9נתונים לשאלות 

 

 ."תלפיותהעסק "לבין ספרי בית  "הצפון" להלן נתונים לעריכת התאמה בין ספרי בנק
 

 בנק:הדף מידע שנתקבל מ

 הצפוןבנק 

 ית מוצקיןיקר, 5הניצחון רחוב 
 008-44חשבון עו"ש מספר 

 : תלפיותלכבוד

 ת מוצקיןיקרי, 0הערמונים רחוב 

 אור/אסמכתאית תאריך
 בש"ח()סכום הפעולה 

 )בש"ח( יתרה
 זכות חובה

 ח' 10,088  10,088 יתרה 1/3/10

 ח' 10,415  1,015 טלפון –בע הוראת ק 3/3/10

 ח' 11,815 0,488  08הפקדת שיק מס'  18/3/10

 ח' 0,415 5,088  031הפקדת שיק מס'  14/3/10

 ח' 5,415  4,888 משיכת מזומנים מהבנקט 13/3/10

 ח' 15,515  18,088 080משיכה בשיק מס'  44/3/10

 ח' 15,055  438 הוצאות דמי ניהול 31/3/10

 ח' 10,055  4,888 883משיכה בשיק מספר  31/3/10

 

 תלפיות":בית העסק " מנהלש "בנקעו"ש "כרטיס חשבון להלן 

חובה  פרטים אסמ' תאריך ן נגדי-ח
 )בש"ח(

זכות 
 )בש"ח(

יתרה 
 )בש"ח(

 ז' 10,088  10,088  יתרה  1/3/10 

 ז'  10,415 1,015  טלפון הוראת קבע  111 3/3/10 הוצאות טלפון

  ז' 15,015   4,088 08הפקדת שיק מס'  08 18/3/10 קים קופת שי

 ז'  0,515   5,088 031הפקדת שיק מס'   031 14/3/10 שיק לקבל 

 ז'  0,015 488   משיכת מזומנים מהבנקט 444  13/3/10 קופת מזומן 

 ז'  10,015 0,888   083משיכה בשיק מס'  083 10/3/10 ספק יוני

 ז' 40,415 18,088   080משיכה בשיק מס'  080 44/3/10 ספק אלי
 

 נתונים נוספים:

 .ח"ש 4,088העסק בטעות רשם בספריו סכום של  –ש"ח  0,488ע"ס  08הפקדת שיק מספר 

 .ח"ש 488העסק בטעות רשם  – ח"ש 4,888משיכת מזומנים ע"ס 

 .יה בבנקיטרם הוצג לגב ח"ש 0,888ע"ס  083שיק מספר 

 .הפעולה טרם נרשמה בעסק .ח"ש 438 בסךניהול  ייב את העסק בדמיהבנק ח  

 לעסק. קשורה. המשיכה לא 883מספר  משיכה בשיק בגין ח"ש 4,888הבנק בטעות חייב את העסק בסכום של 



 מדינת ישראל 
 ד, תשע"3883, הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת 08308מס'  שאלון הכלכלהמשרד  
 אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 

 

0  
 4810, 3883, הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת 08308מס'  שאלון

 

 נקודות(. 10) 4810 לסוף חודש מארס "תלפיות"ערוך טבלת התאמה בין ספרי הבנק לבין ספרי בית העסק  .9

 
 טבלת התאמה

 פרטים ן נגדי-ח
 ספרי הבנק ספרי העסק

 זכות חובה זכות חובה

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 נקודות(. 0רשום את פעולות היומן המתאימות בספרי בית העסק "תלפיות" ) .01
 

 פעולות יומן

 זכות חובה פרטים אסמ' ן זכות-ח ן חובה-ח תאריך
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 נקודות( 22) ???????????? –נושא ד' 
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 נקודות( 56ק שני )פר

 נקודות(. 04 –)לכל נושא  י"א-'המבין הנושאים  ארבעהעל  ענה
 

 נקודות( 04פי מסמכים ואירועים )-רישום ביומן על –' הנושא 

 

  00 נתונים לשאלה
 

 שלהלן. 3-1 מסמכיםסמטיקה עדיין לא רשם בספריו את המוצרי קו" למכירת היכל היופיחשבונות של בית העסק "המנהל 

 .באמצעות חשבון עו"ש בבנק "יהלום" התחייבויותיו משלם את" ת העסק "היכל היופיבי
 

 0מסמך 

 היכל היופי

 4אהבת ציון רחוב 

 גן-רמת

 עוסק מורשה

912640973 

 3/0/10 :תאריך 

 210 פרחשבונית מס מס

 :לכבוד

 אביב-, תל0ם רחוב הסביוני ישה יפה,א

 העתק

 מחיר פרטים כמות
 ליחידה

 סה"כ

  0,388  138 קרם פנים   38

  1,388 43 קרם ידיים   58

  0,888 סה"כ  

  1,548 01% מע"מ 

  01,621 סה"כ לתשלום  

 5/5/04 ז"פ:

 אירית חתימה

  

 
 2מסמך 

 דיטהו אפרו

 02השלום רחוב 

 אביב-תל

 עוסק מורשה

991752130 

 18/0/10 :תאריך 

 211 פרמס זיכויחשבונית מס חיוב/

 :לכבוד

 גן-, רמת0אהבת ציון רחוב  היכל היופי,

 מקור

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 088 08 קרם רגליים 3

    1/4/10 יוםב קנושנ   

 088 סה"כ  

 04 10% מע"מ 

 472 סה"כ לתשלום  

 רותי :חתימה
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 3מסמך 

 פרסומי אביב

 5גלעדי רחוב 

 בני ברק

 עוסק מורשה

913795297 

 13/0/10 :תאריך 

 043 פרמס /קבלהחשבונית מס

 :לכבוד

 גן-, רמת0אהבת ציון רחוב  ,היכל היופי

 מקור

 מחיר פרטים כמות
 ליחידה

 סה"כ

 0,488    פרסום בעיתון מקומי   

  0,488 סה"כ  

  035 10% מע"מ 

  4,956 סה"כ לתשלום  

 נתקבלו:

 כוםס ז"פ בנק מס' שיק

  0,035 13/0/10 יהלום 135

 תרצה :חתימה

 
 4מסמך 

 

 היכל היופי

 4אהבת ציון רחוב 

 גן-רמת

 עוסק מורשה

912640973 

 48/0/10 :תאריך 

 205 פרקבלה מס

 נתקבל מאת:

 גן-, רמת3כנרת רחוב סלון זמירה, 

 העתק

 סכום ז"פ סניף בנק שיק 'מס

 5,888 48/0/10 48 אגורה  35

 0,888  10/5/10 48 אגורה  30

  05,111 סה"כ לתשלום  

 רינת :חתימה
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 5מסמך 
 

 רננה

 6היופי רחוב 

 תל אביב

 עוסק מורשה

903764125 

 43/0/10 :תאריך 

 50חשבונית מס מספר 

 נתקבל מאת:

 , רמת גן0היכל היופי, רחוב אהבת ציון 

 מקור

 סה"כ ליחידה מחיר פרטים כמות

 5,888 488 קרם פנים 38

 5,888 סה"כ 

 1,808 10%מע"מ  

 7,111 סה"כ לתשלום  

 41/3/10ז"פ: 

 נועם :חתימה
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 .נקודות( 10) רשום את פעולות היומן הנדרשות בספרי בית העסק "היכל היופי" .00
  

 

 

 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ ן זכות-ח ן חובה-ח תאריך
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 נקודות( 04תיקוני טעויות ) –' ונושא 

 

 02נתונים לשאלה 
 

 בבית העסק "היוצרים" נתגלו הטעויות שלהלן: 

חשבונית מס  נתקבלהה יקניבות פעמיים. מע"מ, נרשמה בטע 10%, לא כולל ח"ש 5,888ית סחורה מספק יהושע בסך יקנ א.
 .30מספר 

 
 :נרשם כך ,ח"ש 3,088על סך  לפירעון מיידיתקבול מלקוח עומר בשיק  ב.

  
 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח

 0,388 0,388 תקבול מלקוח לקוח עומר שיק לקבל
 
 .00התשלום היה על סמך קבלה מספר שולמו באמצעות הבנק בהוראת קבע.  ח"ש 1,088הוצאות ביטוח על סך  ג.

 הפעולה נרשמה:
 

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח

 1,534 1,088 הוצאות ביטוח עו"ש בנק הוצאות ביטוח

  434   מס תשומות

 

 להלן חשבונית מס שנתקבלה בעסק: .ד
 

 מחשבי הדרום

 , דימונה6רחוב הנטיעות 

 עוסק מורשה

915265429 

 43/3/10 :תאריך
 

 213מספר  מס חשבונית
 

 מקור
 

 :לכבוד

 , באר שבע0, רחוב השמונה היוצרים

 פרטים כמות
מחיר 
 ליחידה

 סה"כ

 5,888 5,888 מחשב נייד 1

 5,888 סה"כ

 1,808 10%מע"מ 

 7,111 כולל מע"מסה"כ 
 

 נרשם:

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח

 0,808 5,888 קרכי העסוקניית מחשב לצ הדרוםספק מחשבי  קניות

  1,808   מס תשומות
 
 הפעולה נרשמה:מעוסק מורשה.  ,במזומן ,כולל מע"מ ח"ש 004קניית חומרי ניקוי לצורכי העסק בסך  .ה
 

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח

 004 004 קניית חומרי ניקוי קופת מזומן קניות
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10  
 4810, 3883, הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת 08308מס'  שאלון

 

 נקודות(. 10ה' )-שבסעיפים א' רשום פעולות יומן מתאימות לתיקון הטעויות .02
 

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח סעיף

      א

      ב

      ג

      ד

      ה
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13  
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 נקודות( 04שיקים מעותדים ) –' זנושא 
 

 04-03נתונים לשאלות 
 

 "משתלת שלומית": של בית העסק "שיקים לקבל"להלן כרטיס 
 

 כרטיס שיקים לקבל

 יתרה חובה פרטים ז"פ אסמ' ן נגדי-ח תאריך

 ח' 0,088 0,088 34שיק מס'  13/3/10 03 לקוח נועם 1/3/10

 ח'  10,188  0,488 50שיק מס'  0/5/10 30 לקוח טל 4/3/10

 ח'  40,088  5,588 01שיק מס'  31/3/10 00 לקוח תמר 14/3/10
 

 ".הכסף"בבנק  לעסק חשבון חח"ד הערה:
 

 בית העסק "משתלת שלומית":להלן פעולות שטרם נרשמו ב

 .334הוסב לספק ניצן. שובר תשלום ש"ח  0,088ע"ס  34שיק מספר  3/3/10

 יה בבנק.יהועבר לגבש"ח  0,488 ע"ס 50 שיק מספר 0/3/10

 .11. קבלה 48/5/10ז"פ  .ח"ש 18,488ע"ס  58נתקבל מלקוח דורון שיק מספר  18/3/10

 ד בבנק.הופק ח"ש 5,588ע"ס  01 פרשיק מס 31/3/10

 נקודות(: 11רשום את הפעולות שעדיין לא נרשמו בספרי בית העסק "משתלת שלומית" ) .03

 
 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ ן זכות-ח ן חובה-ח תאריך

         

        

        

        

 31/3/10 ליום המעודכנתיתרה לאחר שהועברו אליו כל רישומי היומן, ואחר כך הצג את ה "שיקים לקבל"הצג את כרטיס  .04
 נקודות(.  3)

 

 לקבל יםשיק

 יתרה זכות חובה פרטים ז"פ אסמ' ן נגדי-ח תאריך

 ח'  40,088   יתרה    31/3/10

         

         

         

         



 מדינת ישראל 
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 נקודות( 04דיווח למע"מ ) –' חנושא 

 

 01-05 נתונים לשאלות
 

 . הבדיקה העלתה:4810לקראת עריכת דוח המע"מ לחודש אפריל  המע"מבבית העסק "תלמים" נבדקו חשבונות 

 ח בזכות"ש 0,008 היא 38/0/10ות ליום אעסק יתרת מס –

 ח בחובה"ש 5,048 היא 38/0/10יתרת מס תשומות ליום  –
 

 שעדיין לא נרשמו: פעולותלהלן 

 אסמכתא פעולה תאריך

 שולמו ,כולל מע"מ ,ח"ש 4,305הוצאות חשמל בסך  38/0/10
 .בהוראת קבע. הפעולה טרם נרשמה

חשבונית מס /קבלה מספר 
08 

 .לספק עדן ח"ש 1,488הוחזרה סחורה בסך  38/0/10
 הפעולה עדיין לא נרשמה בספרי העסק.

 50חשבונית מס זיכוי מספר 

מספק נתנאל.  ח"ש 388נתקבלה הנחת מזומנים בסך  38/0/10
 הפעולה טרם נרשמה.

 00חשבונית מס מספר 

ם טר ח"ש 0,888הכנסות מייעוץ שניתן ללקוח דביר בסך  38/0/10
 .בספרי העסק נרשמו

  301 חשבונית מס מספר

 

 כל הסכומים אינם כוללים מע"מ, אלא אם כן מצוין אחרת.הערה: 

 נקודות(. 0בספרי בית העסק "תלמים" )נדרשות הרשום את פעולות היומן  .05

 פעולות יומן

 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ כותן ז-ח ן חובה-ח תאריך
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 נקודות(. 4בספרי בית העסק "תלמים" ) עסקאותיתרת חשבון מס ת וחשב את העבר לכרטס .06

 

 כרטיס מס עסקאות

 יתרה זכות חובה פרטים ז"פ אסמ' ן נגדי-ח תאריך

        

        

        

 נקודות(. 4בספרי בית העסק "תלמים" ) תשומותיתרת חשבון מס שב את ת וחהעבר לכרטס .07

 

 כרטיס מס תשומות

 יתרה זכות חובה פרטים ז"פ אסמ' ן נגדי-ח תאריך

        

        

        

        

        
 

 נקודות(. 4ם" )בספרי בית העסק "תלמי רשום פעולות יומן לסגירת חשבונות המע"מ )מס עסקאות, מס תשומות( .01
 

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח תאריך
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 נקודות( 04) מלאי –' טנושא 

 

 09נתונים לשאלה 
 

 בבית העסק "נעלי חן": 4813להלן נתונים על תנועת המלאי של המוצר "נעלי ריקוד" לחודש דצמבר 
 

 כמות אסמכתא פרטים תאריך
מחיר 
 ליחידה

 143 03  יתרה 1/14/13

 140 30 05חשבונית מס מספר  יהיקנ 0/14/13

 140 0 05 ספרחשבונית מס זיכוי מ 0/14/13יה מיום יהחזרת קנ 14/14/13

  08 50חשבונית מס מספר  מכירה 10/14/13

  43 01חשבונית מס מספר  מכירה 43/14/13

  0 03חשבונית מס מספר  משיכה פרטית 40/14/13

 130 33 114חשבונית מס מספר  קנייה 31/14/13

 .נקודות( 10) )נכנס ראשון יוצא ראשון( FIFO לפי שיטת 31/14/13נעלי ריקוד" ליום חשב את ערך המלאי של המוצר " .09
 
 

 

 יתרה יצא נכנס פרטים תאריך

 כמות  
עלות 

 ליחידה
 כמות כמות סה"כ

עלות 
 ליחידה

 סה"כ
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 נקודות( 04חישובי ריבית והצמדה למט"ח ) –' ינושא 
 
 

 22-21נתונים לשאלות 

 
 לבנק לאחרמבנק "הגליל". קרן ההלוואה צמודה לשער הדולר, והיא תוחזר  ח"ש 08,888נתקבלה הלוואה בסך  1/4/10ביום 

 .5.43% חודשים בתוספת ריבית שנתית בשיעור 0

 ח."ש 3.00 – 1/4/10שער הדולר ביום 

 ח."ש 3.00 –שער הדולר ביום פירעון ההלוואה 

 נקודות(. 53את סכום הקרן הצמודה לדולר ביום פירעון ההלוואה )והצג חשב  .21
 

 חישובים:

   

   

   

 נקודות(. 3לם בתום תקופת ההלוואה )את סכום הריבית שיש לשוהצג חשב  .20
 

 חישובים:

   

   

   

 נקודה(. 3שיוחזר בתום תקופת ההלוואה )הכולל את הסכום והצג חשב  .22

 

 חישובים:
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48  
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41  
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 נקודות( 04)ניכיון שיק בודד  – י"אנושא 
 

 25-23נתונים לשאלות 

 

 .ש"ח 10,888סכום השיק  לניכיון בחברת אשראי.עסק של בית הועבר שיק  1/3/10ביום 

 .43/0/10 –ז"פ השיק  ;שנתית ריבית 14% תנאי הניכיון:

 .30מיידי מספר לפירעון עבור הניכיון נתקבל בשיק התשלום ב

 :ותהער

 ת במע"מ.חייבהריבית שמקבלת חברת האשראי  –

 .אפשר לעגל את הסכומים –

 .דות(נקו 5) עבור הניכיוןשישולם בחשב והצג את סכום הריבית  .23

 

 חישובים:

   

   

   

   

 

 נקודות(. 0הניכיון ) לאחרהשיק שיתקבל  סכוםאת והצג חשב  .24

 

 חישובים:

   

   

 נקודות(. 0) של ניכיון השיק ת יומןופעולהעסק בית רשום בספרי  .25
 

 זכות חובה פרטים ן זכות-ח ן חובה-ח תאריך

      

      

      

      

 
 
 
 
 
 

 בהצלחה!
 


