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1  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נוער –בחינת גמר 
  ג"קי� תשע
  בסיסי –הנהלת חשבונות 
  מבח� עיוני

  80340שאלו� מס' 
  )4( 3003מערכת 

  )56, 55תעשייתי (מסלול 
  

  

  הנחיות לנבח�, 

  

  מבנה השאלו� ומפתח הערכה: 

  נקודות  40  ג'�מהנושאי� א' שניי�ענה על  פרק ראשו�:

  נקודות  60  ט' �מהנושאי� ד' ארבעהענה על  פרק שני:

  נקודות  100  ס� הכול:

  

  מחשבו� חומר עזר מותר לשימוש:

  

  

  הוראות מיוחדות:

  כתוב בעט בלבד.  .1

  גבי השאלו�, במקו� המיועד לכ(.�כתוב את התשובות לשאלות על  .2

  .ערו( את החישובי� על גבי השאלו� חובה להציג את כל שלבי הפתרו�, לרבות החישובי�.  .3

  גבי השאלו�. �מה, ובה פרטי( האישיי�, עלבדוק כי הודבקה המדבקה המתאי  .4

  בסיו� הבחינה מסור את השאלו� למשגיח/ה.  .5

  

  

  16%מע"מ מחושב לפי 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  שעות 3½ :לרשות�

  
  
  
  
  
  

  בהצלחה!
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

  אי� להעתיק, לצל�, לתרג�, לאחס� במאגר מידע, לשדר או לקלוט 

  מכני או אחר שו� חלק משאלו� זה. ,רוני, אופטיבכל אמצעי אלקט

  לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב 

  מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

  .ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר, א( מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד

  מדבקה
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2  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 04פרק ראשו� (
  .נקודות) 20 –ג' (לכל נושא  –א'  מבי� הנושאי�שניי�  ה עלענ

  

  נקודות) 20משכורת ( –נושא א' 

  7-1נתוני� לשאלות 

  עובדי�.  שניעסק "מסגריית אחיהוד" מועסקי� הבבית 

  :2013של העובדי� לחודש אפריל  ש"ח)ב(להל� נתוני השכר 

  אביהוד קד�  גלעד שמר  ש� העובד

  7,880  8,760  שכר ברוטו

  ניכויי�:

  398  453  מס הכנסה

  716  744  ביטוח לאומי + בריאות

  205  236  ביטוח פנסיוני

   299   333  קר� השתלמות 

�   1,000  מקדמות ������  

  ?  ?  שכר נטו

  

  .נקודות) 2( 2013לחודש אפריל  העובדי�שני שכר נטו של את החשב   .1

  חישובי�:

       

       

       

       

  

  :מעסיקההפרשות   

 :נקודות) 2( שלהל�הנתוני�  העובדי� לפי בגי� שנילביטוח לאומי  הפרשת המעסיקת חשב א  .2

  לאומי : ביטוח

  3.45%  ש"ח 4,984עד שכר של 

  5.9%  ש"ח 4,984מעל שכר של 

  חישובי�:  

       

       

       

       

       

       

  

  .נקודות) 2( ש"ח 7,500ל עד לתקרה ש 3.3%בשיעור  ,בגי� שני העובדי� לביטוח פנסיוני הפרשת המעסיקחשב את   .3

  חישובי�:
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3  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  .נקודות) 2עובד (כל של  ומשכר 7.5%בשיעור  ,בגי� שני העובדי�לקר� השתלמות  הפרשת המעסיקחשב את   .4

  חישובי�:

       

       

  

  .נקודות) 4העובדי� ( של המעסיק בגי� שנימשכורת  רשו� פעולת יומ� להוצאות  .5

  זכות  חובה  י�פרט  � זכות- ח  � חובה- ח  תארי�

            

  

   נקודות). 4המעסיק בגי� שני העובדי� (רשו� פעולת יומ� להוצאות סוציאליות של   .6

 

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח  תארי�

            

  

  נקודות). 4(  9/5/13ליו�  136, 135תשלו� נטו לעובדי� בשיקי� מספר לרשו� פעולת יומ�   .7

 

  זכות  חובה  פרטי�  ת� זכו- ח  � חובה- ח  תארי�
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4  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 20הערכת מלאי ( –נושא ב' 
  

  8נתוני� לשאלה 

  בבית העסק "הטלפו� שלי": 2012" לחודש אוקטובר Uלהל� נתוני� על תנועת המלאי של המוצר "טלפו� נייד דג� 
  

  מחיר ליחידה בש"ח  כמות  אסמכתא  פרטי�  תארי�

  1,200  13    יתרה  1/10/12

      10  1,280  

     11  89חשבונית מס מספר   מכירה  11/10/12

  1,350  22  79חשבונית מס מספר   קנייה  19/10/12

    3  49חשבונית מס/זיכוי מספר   11/10/12החזר מכירה מיו�   24/10/12

    16  95חשבונית מס מספר   מכירה  28/10/12

  1,390  15  81חשבונית מס מספר   קנייה  29/10/12

    30  156ספר חשבונית מס מ  מכירה  31/10/12
  
  

  (נכנס ראשו� יוצא ראשו�). FIF0 לפי שיטת  31/10/12" ליו� Uחשב את ער( המלאי של המוצר "טלפו� נייד דג�   .8

  

  יתרה  יצא  נכנס  פרטי�  תארי�

  סה"כ  עלות ליחידה  כמות    
  

  
  סה"כ  עלות ליחידה  כמות

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  
  

  חישובי�:  

       

       



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

5  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 20לקוח (-התאמת ספק –נושא ג' 
  

  10-9נתוני� לשאלות 

   :2013 אפרילבחודש בספרי הספק אהרו�  מת� כפי שהופיעלהל� חשבו� הלקוח 

  ספרי הספק אהרו�

  חשבו� הלקוח מת�  

 יתרה זכות חובה פרטי� אסמ' ז"פ נגדי �- ח תארי�

 'ח  21,530   יתרה    1/4/13

 ח'   18,130  3,400  64 תקבול בשיק 351 6/4 קופת שיקי� 6/4/13

  ח'  23,002    4,872  מכירה  420  10/5  מכירות  10/4/13

  ח'  29,498    6,496  מכירה  428  13/5  מכירות  13/4/13

 ח'   27,990 1,508  סחורה החזרת 312 18/4 החזרת מכירות 18/4/13

 ח'   22,290  5,700  76תקבול בשיק  372 25/5 שיק לקבל 24/4/13

  ח'  21,768  522  הנחה מסחרית 212 29/4 מסחרית ההנח 29/4/13

  

  : 2013 אפרילבחודש  מת�בספרי הלקוח  כפי שהופיע אהרו�להל� חשבו� הספק 

  ספרי הלקוח מת�

  

  חשבו� הספק אהרו�  

 יתרה זכות חובה פרטי� אסמ' ז"פ נגדי� - ח תארי�

 'ז  21,530   יתרה    1/4/13

  ז'  18,130  3,400 64 תשלו� בשיק 351 6/4 עו"ש בנק 6/4/13

  ז'  23,002  4,872    קנייה  420  10/5  קניות  10/4/13

 ז'  22,494  508 החזרת סחורה 210 15/5 החזרת קניות 14/3/13

 ז'  14,994  7,500 76בשיק  תקבול 372 25/5 שיק לקבל 24/4/13

 ז'  14,472  522 הנחה מסחרית 212 29/4 מסחרית ההנח 29/4/13

  ז'  8,472    6,000  תשלו�  401  30/4  עו"ש בנק  30/4/13

  

  הערות:

  .בחשבו� הלקוח מת� בטעות בספרי הספקנרשמה ש"ח  6,496 על ס( 13/4/13מיו�  428חשבונית מס מספר   .א

  .תה ללקוח אחריהמכירה הי

  ש"ח. 7,500ולא כפי שנרש� בספרי הלקוח ש"ח  5,700הסכו� הנכו� הוא  – 76תקבול בשיק מספר   .ב

  .ש"ח 508ספרי הלקוח בס( ולא כפי שנרש� ב ש"ח 1,508סחורה בס(  הוחזרה  .ג

  .401בשיק מספר  ש"ח 6,000תקבול בס(  עלהספק אהרו� טר� זיכה את הלקוח מת�   .ד
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6  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  .נקודות) 16( 30/4/13לקוח ליו� �ערו( טבלת התאמת ספק  .9

  

  ספרי ספק אהרו�  ספרי לקוח מת�  פרטי�  � נגדי- ח

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

  חישובי�:  

       

       

       

       

  

  .נקודות) 4הספק אהרו� (בספרי מתאימות רשו� פעולות יומ�   .10

   

  זכות  חובה  פרטי�  ת� זכו- ח  � חובה- ח  תארי�
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  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

7  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 06ק שני (פר
  נקודות). 15 – נושאכל ל( 'ט-'ד הנושאי�בי� מ הארבעעל  ענה

  
  נקודות) 15( חישובי פחת – נושא ד'

  

  12-11נתוני� לשאלות 

  :2012" בשנת ארגזי�כפי שנוהל בעסק " הלהל� חשבו� מכונ

  1/7/09  תארי( רכישה

  ש"ח 190,000  קנייהמחיר 

  ש"ח 10,000  הוצ' התקנה והובלה

  ש"ח 20,000   ער( גרט

  , והוא מופחת בשיטת הקו הישר.שני� 8 –אור( חיי הנכס 

  

  .נקודות) 12( 31/12/12מכונה ליו� של ה נצברהפחת האת חשב   .11

  חישובי�:  

       

       

       

       

       

 

  ות).נקוד 3( 2012לשנת מכונה של הפחת ההוצאות פעולת יומ� לרשו�   .12

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח  תארי�

             

  

  

  

  

  נקודות) 15ח רווח והפסד (דו – נושא ה'
  

  15-13נתוני� לשאלות 

  :31/12/12" ליו� דיסני" העסקבית הבוח� של  מאז�להל� חלק מיתרות 

  

  יתרה בש"ח  ש� החשבו�

  1,235,000  מכירות

  789,500  קניות

  43,670  החזרות ממכירות

  38,700  החזרות מקניות

  41,300  תנויהנחות מסחריות שנ

  34,500  הנחות מסחריות שנתקבלו

  35,600  הובלה למחס�

  213,400  1/1מלאי 

  176,500  31/12מלאי 
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8  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  .נקודות) 3( 1אור יב – המכירות נטואת  חשב והצג  .13

  

  יתרה  ש� החשבו�

      

      

      

    

  

  .נקודות) 5( 2אור יב – עלות המכירותאת חשב והצג   .14

 

  יתרה  ש� החשבו�

      

      

      

    

    

    

    

  

  נקודות). 7( עד לרווח ברוטו – 31/12/12ביו� " לשנה שנסתיימה דיסנידוח רווח והפסד של חברת "חלק מערו(   .15
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9  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 15( שיקי� מעותדי� – נושא ו'

  

  19-16נתוני� לשאלות 

  .ש"ח 40,000אישור למסגרת אשראי בס(  "המשקיעי�"מבנק בית העסק "נחשולי�" בל קי 1/5/13ביו� 

  ממסגרת האשראי. 140% בסכו� שלכביטחונות לאשראי,  שישמשוהבנק דרש מהעסק שיקי� מעותדי� כנגד זה, 

  

  .נקודות) 2העסק להעביר לבנק כביטחונות ( שנדרש ביתחשב את הסכו�   .16

  חישובי�:  

       

       

       

       

 

  :נתוני� נוספי�

  "נחשולי�": של בית העסק ביטחו�שיקי� לחשבו� להל� כרטיס 

  

  ביטחו�כרטיס שיקי� ל

 יתרה חובה פרטי� ז"פ אסמ' � נגדי- ח תארי�

  ח'  13,500  13,500  טחו�יהעברה לב  30/4/13  38  שיקי� לקבל  1/4/13

  ח'  30,000  16,500  טחו�יהעברה לב  1/5/13  61 שיקי� לקבל  10/4/13

  ח'  41,400  11,400  טחו�יהעברה לב  20/5/13  48 שיקי� לקבל  16/4/13

  ח'  62,000  20,600  העברה לביטחו�  1/6/13  27  שיקי� לקבל  24/4/13

 

  בית העסק "נחשולי�":ספרי להל� פעולות שטר� נרשמו ב  

  תיאור הפעולה  תארי�

  הופקד בבנק (נגבה) 38שיק מספר   30/4/13

   ח"ש 30ובד (לקוח תומר). הבנק חייב את העסק בדמי החזרת שיק בס( לא כ 61שיק מספר   1/5/13

  יטחו�. הוא לא הסכי� לקבלו לב27הבנק החזיר לעסק את שיק מספר    3/5/13

  5/7/13ח, זמ� פירעו� "ש 12,000 על ס( 59טחו� שיק מספר יהועבר לב   5/5/13

  "המשקיעי�"לעסק חשבו� חח"ד בבנק הערה: 

  

  נקודות). 4( 5/5/13ס שיקי� לביטחו�, לאחר שהועברו אליו כל רישומי היומ�, ואחר כ( הצג את היתרה ליו� הצג את כרטי  .17

  

  ביטחו�ל י�שיק    

  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  ז"פ  אסמ'  � נגדי- ח  תארי�

  ח'          יתרה        
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10  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות). 8שמו בספרי בית העסק "נחשולי�" (שעדיי� לא נרהיומ� פעולות רשו� את   .18

   

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח

          

          

          

          

          

          

  

  

  נקודה). 1חשב והצג את הסכו� שחסר כדי להשלי� את סכו� הביטחונות שנדרש בית העסק "נחשולי�" להעביר לבנק (  .19

  חישובי�:  

       

       

       

       



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

11  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 15( תיקוני טעויות – נושא ז'

  

  20נתוני� לשאלה 

   :שלהל�בבית העסק "האלופי�" נתגלו הטעויות 

יתה לפי חשבונית יהמכירה ה נרשמה בטעות פעמיי�. ,מע"מ 16%לא כולל  ,ח"ש 4,500מכירת סחורה ללקוח איתמר בס(   .א

  .92מס מספר 

  

  הפעולה נרשמה: .ח"ש 3,200 על ס(מיידי לפירעו� תשלו� לספק ירו� בשיק   .ב

    

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח

  3,200  3,200  טעות ברישו��תשלו� לספק  שיק לפירעו�  ספק ירו�

  

  הפעולה נרשמה: .56מיידי מספר לפירעו� שולמו בשיק  ,מע"מ 16% כולל ,ח"ש 1,392 על ס(הוצאות הובלה למחס�   .ג

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח

  1,392  1,392  הובלה למחס�  עו"ש בנק  הובלה למחס� הוצאות

  עוסק מורשה. המוביל הוא   

  

  בשיק מעותד. הפעולה נרשמה: ח"ש 3,600רכי העסק בס( ות מחשב לציקני  .ד

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח

  4,176  3,600  ת מחשב לצורכי העסקיקני  שיק לפירעו�  ציוד משרדי

    576      מס תשומות

  

  בעסק: שנתקבלהזיכוי להל� חשבונית מס   .ה

 

  אופנת המילניו�

  שבע- , באר6רחוב ההגנה 

  עוסק מורשה

976891891  

  13/3/20 :תארי(

  

  112 מספר זיכוי מס חשבונית

  

  מקור

  

  לכבוד

  , באר שבע5האלופי�, רחוב חנה סנש 

  סה"כ  מחיר ליחידה  פרטי�  כמות

  2,700  60  חולצות פולו  45

  2,700  סה"כ  

  342  16% ממע"  

  3,042  כולל מע"מ סה"כ  

  

  נרש�:

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח

  2,900  2,500  ת סחורהיקני  ספק אופנת המילניו�  קניות

    400      מס תשומות

  ותק� אותה.את הטעות  מצא. בחישוב המע"מ נפלה טעות 112בחשבונית מס מספר  הערה:



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

12  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות). 15ה' (� יות שבסעיפי� א'והטערשו� פעולות יומ� מתאימות לתיקו�   .20

  

  זכות  חובה  פרטי�  � זכות- ח  � חובה- ח  סעי2

            

            

            

            

            

  

  חישובי�:    

       

       

       

       

       



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

13  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 15( מסמכי� ואירועי� פי-עלרישו� ביומ�  –נושא ח' 

  

  21נתוני� לשאלה 

  " העוסק במכירת מוצרי זיתי�:עלה זית"בית העסק ספרי להל� מסמכי� שטר� נרשמו ב

  

  .א

  שמני איכות

  ירושלי�, 4רחוב הנציב 

  עוסק מורשה

927023117  

  13/4/1 :תארי(  
  

  666 חשבונית מס מספר
  

  מקור 
  

  לכבוד
  , ירושלי�6זית, רחוב כנרת עלה 

  סכו�  מחיר ליחידה  פרטי�  כמות

  2,100.0  30.0  זית בקבוקי שמ�  70

  2,000.0  25.0  צנצנות זיתי�  80

  )410.0(    10%הנחת לקוח   

  3,690.0   סה"כ  

  590.4  16% מע"מ  

  4,280.4  כולל מע"מסה"כ   

   1/5/13 ז"פ

  חמדה: חתימה

  
  

  ב.

  זיתעלה 

  ירושלי�, 6נרת רחוב כ

  עוסק מורשה

936802102  

  6/4/13 :תארי(  
   

  354 קבלה מספר
   

  העתק
  

  נתקבל מאת:
  ה איל�ו, נ14הירד� שמ� חברוני, רחוב 

  סכו�  ז"פ  בנק  מספר שיק

  2,000  6/4/13  בנק יהודה  153

  3,000  26/4/13  בנק יהודה  154

    מזומני�  

  5,000  סה"כ  

  דינה :חתימה

  



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

14  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  .ג

  המרכז לציוד משרדי

  אביב-תל, 6רחוב האלה 

  עוסק מורשה

942701692  

  13/4/12 :תארי( 
   

  212 מספר מס חשבונית
  

  מקור 
  

  לכבוד
  , ירושלי�6נרת כ זית, רחובעלה 

  סה"כ  הידמחיר ליח  פרטי�  כמות

  1,200  200  סאות למשרדי�יכ  6

  1,200  סה"כ  

  192  16% מע"מ  

  1,392  כולל מע"מ סה"כ  

  12/5/13 ז"פ

  תמימהחתימה: 

  

  

  שטר� נרשמו: אירועי� נוספי�להל� 

  אסמכתא  תיאור הפעולה  תארי�

 16%לא כולל לבקבוק,  ח"ש 45מחיר בבקבוקי שמ� זית  40מכרנו   18/4/13

  ., ללקוח "סופר ירד�"מע"מ

  18/5/13ז"פ  שול� בשיק מעותד,. 10%ניתנה הנחה מסחרית של 

  62חשבונית מס מספר 

 ,ח"ש 60 לבקבוקמחיר  .בקבוקי שמ� 10החזרנו לספק "שמ� טוב"   24/4/13

  מע"מ 16%לא כולל 

  77חשבונית מס זיכוי מספר 

  



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

15  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  .נקודות) 15ג' והאירועי� שטר� נרשמו (�פי המסמכי� א'�רי בית העסק "עלה זית" עלפעולות יומ� בספרשו�   .21

  לעסק חשבו� חח"ד הערה:

  

  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות- ח  � חובה- ח  תארי�

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

    

  חישובי�:  

       

       

       

       

       



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

16  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

  נקודות) 15(שיק בודד בחישובי ריבית והצמדה למט"ח והחלפת צרור שיקי�  –נושא ט' 

  

.I  נקודות) 8( מט"חחישובי ריבית והצמדה ל 

  

  24-22נתוני� לשאלות 

  אחרוהיא תוחזר לבנק ל ,ההלוואה צמודה לשער האירוקר� מבנק "שקלי�".  ח"ש 50,000נתקבלה הלוואה בס(  1/3/12ביו� 

   .4.5% שנתית בשיעורחודשי� בתוספת ריבית  10

   ח"ש 5.012 – 1/3/12שער האירו ביו� 

   ח"ש 5.21 –ההלוואה  פירעו�שער האירו ביו� 

  

  .נקודות) 3רעו� ההלוואה (יחשב את סכו� הקר� הצמודה לאירו ביו� פ  .22

 חישובי�:

       

       

  

  .נקודות) 4ואה (בתו� תקופת ההלושיש לשל� חשב את סכו� הריבית   .23

 חישובי�:

       

       

 

  .נקודה) 1( תקופת ההלוואהחשב את הסכו� שיוחזר בתו�   .24

 חישובי�:

       

       



  מדינת ישראל  
  תשע"ג, 3003הנהלת חשבונות בסיסי, מערכת , 80340מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות    

  

17  
 2013, 3003ערכת נהלת חשבונות בסיסי, מ, ה80340מס'  שאלו�

.II  נקודות) 7שיק בודד (בהחלפת צרור שיקי�  

  

 27-25נתוני� לשאלות 

  :2/6/13לתארי(  112שמספרו  שיק אחדבשלושה שיקי� אשר הוחלפו להל� 

  

  ז"פ  סכו� השיק  מספר שיק

 135   10,600  5/2/13   

 136   12,300  13/4/13   

 137   11,700   31/5/13   

  

 .נקודות) 4( 112רעו� הממוצע של שיק מספר יחשב את זמ� הפ  .25

  לחשב בכל דר( שתמצא לנכו�) אפשר .המלצה בלבדהטבלה המצורפת היא  הערה:(  

  

  מספר ריבית  מספר ימי�  מ... עד...  סכו� השיק  שיק מספר

          

          

          

          

  :חישובי�

       

       

       

       

       

  

  נקודות). 2( . חשב את סכו� הריבית לתשלו�3.2%בשיעור שנתית ריבית  לשל�תשלו� יש העבור דחיית ב  .26

  חישובי�:

       

       

       

 

  .נקודה) 1(כולל הריבית) ( 112סכו� שיק מספר חשב את   .27

  חישובי�:

       

       

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!


