
  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 1  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  נוער –בחינת גמר 

  ט"מועד קי� תשס
  הנהלת חשבונות 

  מבח� מעשי

  8142' שאלו� מס

  )2(3000מערכת 

  מסלול תעשייתי
  ,לנבח� נחיותה

  

  .שעתיי" וחצי  :מש� הבחינה

  

  פרקי"בשאלו� זה שני   :מבנה השאלו�

  נקודות   30  הקמה     :ראשו� פרק

  נקודות   70  רישו" פעולות יומ� : שני פרק

  נקודות 100      :ס+ הכול

  

  .תקליטור, דיסקט, כתיבה כלי, מחשבו�  :חומר עזר מותר לשימוש

  

  .15.5%לפי  חושבממ "עמה: ערהה

  

  : הנחיות מיוחדות

  . בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה על כריכת המחברת  .1

  . רשו" את מספר המחברת במשבצת משמאל  .2

תעודת הזהות של+ ותארי+ ' מס, את שמ+ הפרטי, בצד שמאל למעלה, קוב.כל ב הקלד  .3

  . הבחינה

בסיו" הבחינה הכנס את השאלו� ואת התדפיסי" ע" פרטי+ האישיי" לכריכת המחברת   .4

  .תקליטור/ו� דיסקטה בציר/ומסור למשגיח

  מחברת' מס

_________  

  
  !בהצלחה

  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל  ©
  ר או לקלוט לשד, לאחס� במאגר מידע, לתרג", לצל", אי� להעתיק

  . מכני או אחר שו" חלק משאלו� זה, אופטי, בכל אמצעי אלקטרוני
  ללא רשות בכתב , לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא

  .מאת מנהל מחלקת הבחינות
  .א+ מכוונות לנבחנות ולנבחני" כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 2  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  )נקודות 30( הקמה –פרק ראשו� 

  .6%1ת משימוה כל בצע את

  

  )נקודות 5(הקמת חברה   .1

  :לפי הפרטי" הבאי", "אור!משקפי: "ששמההק" חברה 

  ירושלי", 3רחוב  הדקלה  :כתובת

  986754241: מספר תיק עוסק מורשה

  

  )נקודות 5(פרטי* כלליי*   .2

  1/1/09!31/12/09 2ההגבלת תאריכי אסמכת

  1/1/09!31/12/09 :הגבלת תאריכי ער+

  1 'סהחל במנה מ: רור המנותספ

  15.5% :מ"שיעור המע

    986754241: מספר עוסק מורשה

ואחר כ+ את , ")משקפי אור(" ש" החברה שהוקמה הקלד את): על המס+ תצוגהל(ש" החברה 

  . ואת מספר הזהות של+, הנבח�, שמ+

 'מסת וא ואחר כ+ את שמ+, ")משקפי אור(" ש" החברה שהוקמה הקלד את :ת להדפסהכותר

  .של+ ז"ת

  

  )נקודות 10(כותרות למאז� בוח� 

    ".משקפי אור"ת למאז� בוח� של חברת הקלד את הכותרות הבאו  .3

  

  קוד מיו�  כותרת

  100  מכירות נטו

  150  עלות המכירות

  200  הוצאות מכירה

  250  הוצאות הנהלה וכלליות

  300  הוצאות מימו�

  350  הכנסות אחרות

  400  קופה ובנקי"

  450  חייבי"!לקוחות

  500  שיקי" מעותדי"

  550  רכוש קבוע

  600  התחייבויות 

  650  ספקי"

  700  מוסדות

  750  הבעלי"הו� 

  

  .שמור את המסמ+  .4



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 3  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  )נקודות 10(הקמת אינדקס חשבונות 

  .והק" את אינדקס החשבונות, בחר באינדקס עברי או ספרתי

  .שמור את אינדקס החשבונות  .5

  .ונותהדפס את אינדקס החשב  .6

  .ז של+ ותארי+ הבחינה"ת' מס, הקלד בקוב. את שמ+ הפרטי

  

  :ס שעלי+ להקי"קלהל� רשימת החשבונות לאינד 

  

  קוד מיו�  מפתח חשבו�  ש" החשבו�

    ספרתי  עברי  

  100  101  מכירות  מכירות

  100  102  החמכירות  החזרות מכירות

  100  103  הנחהשנתנ  הנחות מסחריות שניתנו

  150  151  1.1 מלאי  1.1מלאי 

  150  152  קניות  קניות

  150  153  החקניות  החזרת קניות

  150  154  הנחהשנתק  הנחות מסחריות שנתקבלו

  550  551  מכונית  מכונית

  550  552  מבנה  מבנה

  350  351  הכייעו.  הכנסות מייעו.

  350  352  הכתיקו�  הכנסות מתיקוני"

  250  251  חשמל  הוצאות חשמל

  250  225  טלפו�  הוצאות טלפו�

  200  201  פרסו"  הוצאות פרסו"

  200  202  אריזה  הוצאות אריזה

  250  252  שכר  הוצאות משכורת

  250  253  סוציאל  הוצאות סוציאליות

  300  301  דמיניהול  הוצאות דמי ניהול

  300  302  ריבית  הוצאות ריבית

  400  401  קופמזומ�  קופת מזומ�

  400  402  קושיקי"  קופת שיקי"

  400  403  שבנקעו  ש  בנק  "עו

  650  651  עי� הנ.  ספק עי� הנ.

  650  652  משקפיי"  משקפיי"ספק 

  450  451  ליאור  ליאורלקוח 

  450  452  אופק  אופקלקוח 

  700  701  תשומות  מס תשומות

  700  702  תשומותנכ  מס תשומות נכסי"

  700  703  עסקאות  מ עסקאות"מע

  700  704  חוז  ז"מ חו"מע

  500  501  שיקפרעו�  רעו�ישיקי" לפ

  500  502  שיקלקבל  שיקי" לקבל

  500  503  שיקלגביה  יהישיקי" לגב

  750  751  הו�  שיר�!הו� בעל העסק

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 4  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  

  )נקודות 70(רישו* פעולות יומ�  –פרק שני 

  .15%7 המשימות כל בצע את

  

  )נקודות 15(רישו* יתרות פתיחה 

  ).נקודות 10(את היתרות שלהל�  1 'הקלד במנה מס  .7

  ).נקודות 2( 1 'נה מסהדפס את מ  .8

  ).                            נקודות 3(לקוב. הקבוע  1 'עדכ� את מנה מס  .9

  .ז של+ ותארי+ הבחינה"ת' מס, הקלד בקוב. את שמ+ הפרטי

  

  31/05/092להל� יתרות פתיחה ליו" 

  זכות  חובה  ש* החשבו�

  1,760,000    מכירות

    16,500  החזרות מכירות

    17,000  שניתנוהנחות מסחריות 

    250,000  1/1מלאי 

    960,000  קניות

  16,700    החזרת קניות

  17,200    הנחות מסחריות שנתקבלו

    240,000  מכונית

    950,000  מבנה

  60,000    הכנסות מייעו.

  12,500    הכנסות מתיקוני"

    9,800  הוצאות חשמל

    10,700  הוצאות טלפו�

    9,000  הוצאות פרסו"

    5,600  זההוצאות ארי

    48,000  הוצאות משכורת

    5,600  הוצאות סוציאליות

    2,300  הוצאות דמי ניהול

    1,800  הוצאות ריבית

    1,700  קופת מזומ�

    5,400  קופת שיקי"

  34,000    ש בנק  "עו

  54,000    ספק עי� הנ.

  34,500    ספק משקפיי"

    28,000  לקוח ליאור

    31,500  לקוח אופק

  9,100    ז"מ חו"מע

  29,700    רעו�ישיקי" לפ

    33,700  שיקי" לקבל

    28,500  הישיקי" לגבי

  627,400    שיר�!הו� בעל העסק

  2,655,100  2,655,100  כ"סה



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 5  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  )נקודות 43(פי מסמכי* %רישו* פעולות יומ� על

  .ובסו� כל אחד מה" יומ�, )'י!'א(עשרה מסמכי"  �הלל

  .פעולות היומ� משמשות לטיוטה בלבד

  ' י!'פי המסמכי" א!ות היומ� שרשמת עלאת פעול 2 'קלד במנה מסה  .10

  ). נקודות 4 –הקלדת כל מסמ+ (  

  ).נקודות 2( 2הדפס את מנה מספר   .11

  ).נקודה 1(בקוב. הקבוע  2עדכ� את מנה מספר   .12

  .ז של+ ותארי+ הבחינה"ת' מס, הקלד בקוב. את שמ+ הפרטי

  

  :2009חודש יוני ל" משקפי אור"של חברת  להל� המסמכי"

  

  607' קבלה מס/חשבונית מס: 'מסמ� א

  

  רואסוכנות סוב
  1רחוב מורשה 

  ירושלי*  

  עוסק מורשה          
             908706541   

  1/06/09 תארי+                                                                 
           

  607 'בלה מסק/חשבונית מס                     
  מקור                                                                                 

  
  לכבוד

   ירושלי", 3רחוב הדקלה , משקפי אור

  כ"סה  מחיר  פרטי*  כמות
  120,000  120,000  מכונית סובארו  1
        

  120,000  כ"סה                                                 
  18,600  15.5%מ "מע                                                 
  138,600  כ  לתשלו" "סה                                                

  :נתקבלו 
  סכו*  פ"ז  בנק  מספר שיק

        138,600     1/06/09  מיליו�   66         
              

                                               
  כ לתשלו""סה                                           

  

    
  138,600        

  

  רותירותירותירותי        חתימה

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          
        
        

                 

                



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 6  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  805 'קבלה מס/חשבונית מס :'מסמ� ב

  

  ידיעות ירושלי*
  2רחוב הנרקיס 

  ירושלי*  

  עוסק מורשה  
  9455671  

  3/6/09 תארי�                                                                 
           

  805 'קבלה מס/חשבונית מס
  מקור                                                                                 

  
  לכבוד

  ירושלי", 3רחוב הדקלה , משקפי אור 

  כ"סה  מחיר  פרטי*  כמות
  9,600    800    פרסומי" בעיתו�    12   
                

  9,600  כ"סה  
  1,488  15.5%מ "מע  
  11,088  כ  לתשלו" "סה  

  :נתקבלו 
  סכו*  פ"ז  בנק  מספר שיק

         11,088     18/6/09  מיליו�    67        
              

                                               
  כ לתשלו""סה                                           

  

    
  11,088        

  

  ניצה  חתימה

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          
        
        

  

                 

                

                

  

  

  

  

  

  

  

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 7  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  668 'חשבונית מס מס: 'מסמ� ג

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          
        
        

  

  

                  

                

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  משקפי אור
  3רחוב הדקלה 

  ירושלי"

  עוסק מורשה  

  986754241  
  

  09/64/תארי�                                                                                  
                   

  668חשבונית מס מספר 
  העתק                                                                                                

  לכבוד
  ירושלי", 3רחוב הרצל , ליאור

    
  כ"סה  מחיר  פרטי*         כמות

                        30,000       1,200           משקפי מולטיפוקל    25 
              10,800      900           עדשות מגע  12 

          40,800    כ "סה  
           6,324    15.5%מ "מע  
  47,124    כ  לתשלו*  "סה  

          
  
  09/6/19 פ   "ז

  רונ� : חתימה



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 8  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  881 'חשבונית מס מס: 'מסמ� ד

  
  משקפיי*

  13רחוב הנשיא 
  ירושלי* 

  עוסק מורשה  

  955721392  
  

    09/6/5   תארי�                                                                             
                   

  881 'מסחשבונית מס                                       
  מקור                                                                                                  

    לכבוד
  ירושלי*  , 3רחוב הדקלה , משקפי אור

  כ"סה  מחיר  פרטי*         כמות
                        12,000       600        עדשות מגע    20 
                 3,000   1,500        משמשקפי ש  2 

          15,000  כ "סה  
           2,325  15.5%מ "מע  
             17,325  כ לתשלו*  "סה  

  
  
    25/6/09פ   "ז

  תרצה  : חתימה

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          
        
        

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 9  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  343 'ת מס מסחשבוני 1'מסמ� ה

    

      989444!02חשבו� לקו                              מ"החברה הישראלית לתקשורת בעבזק 

  מאי!תקופת החשבו�       אפריל                                                                                      

  343 'חשבונית מס מס  חשבו� לשירותי בזק                        

  לכבוד

    משקפי אור

  ירושלי", 3רחוב הדיקלה 

  4440ד "ת, בזק: להחזרות  

    ירושלי"           

    
  

                                           

  כ"סה  מ"מע  סכו*  ריכוז החשבו�       

  1,617  217  1,400  שיחות

        ציוד ושירותי"

  1,617ח     "כ בש"סה

  ב  בסכו" הנקוביחוי 221הוראת קבע חשבונ+ מספר ב 7/6/09לתשלו" עד 

  נית� לשל" חשבו� זה בכל סניפי הבנקי" או בקופות  9999999' מ מס"חשבונית מס מקור עוסק מורשה לעניי� מע
  "קבז"לשימוש . החשבו� מהווה חשבונית מס קבלה א" הוטבעה עליו חותמת הקופה של אחד מאלה. חברת בזק

231.  

  .אי� להכניס שינויי" בחשבו� זה. יה כחוקיתשלו" לאחר המועד יגרור חיובי ריבית פיגורי" והוצאות גב

  *לתשלו" החשבו� בכרטיס אשראי  177443213חייג * כדאי לשל" את החשבו� באמצעות הוראת קבע בבנק 

  .12:30 – 8:00 'ו 18:00 – 8:00 'ה%'א. 198או פקס  199מידע בירורי* והזמנות חייג חינ* ל
  2323ירושלי"  108משה שרת  18:00 – 16:00ה ,ג,א, 12:30 – 8:30ו !א: קבלת קהל

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          
        
        

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 10  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  331מספר זיכוי /חיוב/חשבונית מס: 'מסמ� ו

    
  משקפי אור

  3רחוב הדקלה 
  ירושלי"

  עוסק מורשה         

  986754241        
  

  09/06/09   תארי+                                                                              
                   
   331' מס זיכוי/חשבונית מס חיוב              

  העתק                                                                                             
  לכבוד

  ירושלי", 3רחוב הרצל , ליאור  
  

  כ"סה  מחיר  פרטי*  כמות
  2,400   1,200             משקפי מולטיפוקל     2       

מכירה החזרת סחורה מ           
     668מחשבונית מס מספר 

            

  2,400  כ "סה  
  372  15.5%מ "מע                                                    

  2,772  לתשלו*  כ "סה                                                  
  

  

  רוזי      :חתימה

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  

  

  

  

  

  

    



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 11  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  912 'קבלה מס1 'מסמ� ז

  

  5רמשקפי או5 
  3רחוב הדקלה 

  ירושלי"

  עוסק מורשה         

  986754241        
  

  10/06/09 תארי�                                                                         
           

  912 קבלה מספר                                    
    העתק                                                                                    

    :נתקבל מאת
  רחל!רמת,  1רחוב רומי , לקוח אופק 

  סכו*  פ"ז  בנק  מספר שיק
     4,000   10.6.09  הכס�   88
    8,000    15.7.09  הכס�   89

           

      מזומני"                                 

        12,000  כ"סה                                                             

     נינה   חתימה 

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  

  

  

  

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 12  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  הפקדת שיק: 'מסמ� ח

  

  
  המיליו� בנק

  6רחוב נעמ� 
  ירושלי*

  שיקי*/ זומ� הפקדת מ                                        
  

       11/6/09תארי+                                                                                               444סני� 
  

  "משקפי אור" :מאת
  ירושלי*, 3רחוב הדקלה 

  

   
  360/23           מספר חשבו�

  ש"עו       סוג חשבו�          
     

  סכו" השיק

 'מס
  חשבו�

  בנק  סני�
' מס
  שיק

  כ"סה  כמות  ער+

        88  הכס2  16  333       4   0    0   0   
                            
                            
                            
                            

   כ במזומ�          "סה                    כ בשיקי*"סה
  רונן  י"הופקד ע           4   0    0   0   

  

  רונן   מהחתי

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  

  

  

  

  

  

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 13  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  היהעברה לגבי: 'מסמ� ט

  

  המיליו�בנק 
  6רחוב נעמ� 

    יהילגבהעברה                                         ירושלי*
  

  11/6/09תארי+                                                                                           444סני�  
  
  

  מאת   
  ,3רחוב הדקלה , משקפי אור

  ירושלי*

  
  סוג חשבו�

  ש"עו
   

  
  מספר חשבו� מוסר שיקי"

433/1  

  סכו* השיק

  'מס  תארי� השיק
  חשבו�

סני2 
  נמש�

משו� 
  על בנק

מספר 
  יו*  חודש  שנה  השיק

  89   הכס�   16   333   15   07   09           8  0  0  0

                            

                            

                            

                            

  נינה נינה                                                      חתימה       :    י "הופקד ע

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  

  



  מדינת ישראל  
  ט"תשס ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' מס שאלו�  המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה  
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

 14  2009 ,3000מערכת  ,חשבונאות ממוחשבת, 8142' שאלו� מס

  מ"דיווח למע: 'מסמ� י

 מדינת ישראל אג� המכס ומס ער� מוס� ח תקופתי"דו  ל ת ש ל ו �

 
 מיקוד

 

 ישוב. ס

 

 מע�

 ירושלים, 3רחוב הדקלה 

 ש" העוסק

 משקפי אור  
מ

ע
 מ

  אפריל    15/6/09    06/08 835 986754241   
התקופה שלגביה חלה חובת  ח עד"להגיש הדויש  ת.ס א.מ.ח  שנה חודש  תיק העוסק' מס 

 הדיווח
 

     
        1  1  7  4  1  9 �   1 8 2  0  0  

 המס על העסקאות  )מ"ללא מע(עסקאות חייבות   עסקאות פטורות או בשיעור אפס   

    עסקאות 

       1  0  0  0  בשקלי� שלמי� 
  מס תשומות 

  ועי�מס תשומות על ציוד ונכסי� קב

        8    1  0  0  הצהרת העוסק וחתימתו 
  המס על תשומות אחרות  .ח זה הינ� נכוני� ומלאי�"אני מצהיר שכל הפרטי� שמסרתי בדו  
   .ידוע לי שמסירת פרטי� לא נכוני� מהווה עבירה על החוק  

   ש� החות�  חותמת נתקבל 

  0  0  1  9        תומרתומרתומרתומר        חתימה וחותמת העוסק או בא כוחו   

 הסכו� לתשלו� בשקלי� חדשי�   15.6.09     תארי�  לתשלו� 

    תשעת אלפי� ומאה שח בלבד    סכו� התשלו� במילי�   

    861התשלו� בוצע בשיק מספר    

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי*  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  )נקודות 12(וחות וכרטסות ד

  ).נקודות 2( 31/5/09הדפס מאז� בוח� יתרות פתיחה ליו"   .13

  ).נקודות 3( 30/6/09הדפס מאז� תנועות ליו"   .14

  ):נקודות 7(הדפס את כרטיסי החשבו� הבאי"   .15

  קופת שיקי"  

  מס תשומות  

  ש בנק"עו  

  שיקי" לקבל  

  משקפיי" ספק  

    לקוח ליאור  

  הוצאות טלפו�  

  .ז של+ ותארי+ הבחינה"ת' מס, את שמ+ הפרטי, בצד שמאל למעלה, הקלד בקבצי"

  

  

  !בהצלחה


