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 נוער –בחינת גמר 

  גקי� תשע"
  הנהלת חשבונות

  מבח� מעשי 
  8142שאלו� מס' 

  )2( 3004מערכת 

  )56, 55מסלול תעשייתי (

  
  

  הנחיות לנבח�,

  

  

  בשאלו� זה שני פרקי":  מבנה השאלו�:

  נקודות   28  הקמה     פרק ראשו�:

  נקודות   72  פרק שני: רישו" פעולות יומ� 

  נקודות 100      הכול:�ס�

  

  מחשבו�, כלי כתיבה.  חומרי עזר מותרי� לשימוש:

  

  

  הנחיות מיוחדות: 

   בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה על המחברת.  .1

  רשו" את מספר המחברת במשבצת משמאל.  .2

  הפרטי, מס' תעודת הזהות של, ותארי, הבחינה. הקלד בכל תדפיס, בצד שמאל למעלה, את שמ,  .3

  בסיו" הבחינה הכנס את השאלו� ואת התדפיסי" ע" פרטי, האישיי" למחברת ומסור למשגיח/ה.  .4

  

  

  

  מס' מחברת

_________ 

  
  שעות 2½לרשות�:     

  
  
  
  
  
  

  
  

  בהצלחה!
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

  אי� להעתיק, לצל", לתרג", לאחס� במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
  בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי מכני או אחר שו" חלק משאלו� זה.

  לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב 
  מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

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

  

 16%המע"מ מחושב לפי 
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 פרק ראשו�: הקמה (28 נקודות) 

  .6�1השאלות  כלענה על 

  

  נקודות) 2הקמת חברה (

  "מגבות אלוני"הק" חברה בש": "  .1

  אביב!, תל6רחוב הכותנה כתובת: 

  981716151 מספר עוסק מורשה:

  

) �  נקודות) 2פרטי� כלליי

  .אסמכתאו ער,הגבלת תאריכי ללא   .2

  פקודות יומ�: רישו" פקודות היומ� ייעשה לפי סדר המסמכי" והשאלות שבשאלו�.

  16%שיעור המע"מ: 

  981716151מספר עוסק מורשה: 

   "מגבות אלוני"" :): הקלד את ש" החברה שהוקמהש" החברה (להקרנה על המס,

  תארי, הבחינה___________ת"ז___________, אלוני", ש" הנבח�________, מס'  כותרת להדפסה:

  

  נקודות) 10( אינדקס קבוצות חשבו�

  .נקודות) 8( "מגבות אלוני"למאז� בוח� של חברת " שבטבלה קבוצות החשבו�הקלד את   .3

  

  קבוצת חשבו�

  מכירות נטו

  עלות המכירות

  הוצאות מכירה

  הוצאות הנהלה וכלליות

  הוצאות מימו�

  הכנסות אחרות

  קופה ובנקי"

  חייבי" לקוחות

  שיקי" מעותדי"

  רכוש קבוע

  ספקי"

  מוסדות

  הבעלי" הו�

  

  .נקודות) 2( אינדקס קבוצות החשבו�, והדפס אותושמור את   .4
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  נקודות) 14הקמת אינדקס חשבונות (

  .נקודות) 12( החשבונות אינדקסאת הק"   .5

  להל� רשימת החשבונות שעלי, להקי":

 
  

  

  

  .נקודות) 2והדפס אותו ( ,החשבונותשמור את אינדקס   .6

  
   

�  החשבו� ש

  מכירות

  החזרות מכירות

  הנחות מסחריות שניתנו

  קניות

  1/1מלאי 

  החזרת קניות

  הוצאות פרסו"

  הוצאות אריזה

  הוצאות משכורת

  הוצאות סוציאליות

  הוצאות טלפו�

  הוצאות חשמל

  הוצאות דמי ניהול

  הכנסות מהשכרת מבנה

  קופת מזומ�

  קופת שיקי"

   חח"ד

  מגבות אריאלה לקוח

  תמרמגבות  לקוח

  שיקי" לקבל

  טחו�ישיקי" לב

  מבנה

  ריהוט משרדי

  מגבת סנטר ספק

  מגבת מלטפת ספק

  ספק פרסומי נירי"

  כשור משרדיספק מ

  רעו�ישיקי" לפ

  מס הכנסה

  מס תשומות

  עסקאות מס

  מע"מ חו"ז

  רינת קדמי עובדת

  משיכות פרטיות

  רפאל!הו� בעל העסק
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  נקודות) 72רישו� פעולות יומ� ( –פרק שני 

 .15�7 השאלות כלענה על 

 

  נקודות) 19רישו� יתרות פתיחה (

  נקודות). 15( לפי היתרות שבטבלה 1/5/11ליו"  ת יומ�ופקודהקלד   .7
  

  .30/4/11 ליו"של בית העסק "מגבות אלוני"" להל� יתרות פתיחה   
  

  זכות  חובה  ש� החשבו�

   456,800    מכירות

     27,600  החזרות מכירות

     18,700  הנחות מסחריות שניתנו

     223,100  קניות

      45,400  1/1מלאי 

  12,600     החזרת קניות

     14,200  הוצאות פרסו"

     2,300  הוצאות אריזה

     42,300  הוצאות משכורת

     4,200  הוצאות סוציאליות

     8,600  הוצאות טלפו�

     7,900  הוצאות חשמל

     1,200  הוצאות דמי ניהול

   18,700    הכנסות מהשכרת מבנה

     3,400  קופת מזומ�

     6,500  קופת שיקי"

  7,500      חח"ד

     12,300  מגבות אריאלה לקוח

     14,900  מגבות תמר לקוח

     22,700  שיקי" לקבל

     26,500  טחו�ישיקי" לב

     1,200,000  מבנה

     154,000  משרדי ריהוט

   18,700    מגבת סנטר ספק

   19,300    מגבת מלטפת ספק

   5,400    ספק פרסומי נירי"

   15,900    פירעו�שיקי" ל

  8,950    מע"מ חו"ז 

   6,550     רינת קדמי עובדת

    185,000  משיכות פרטיות

      רפאל – הו� בעל העסק

      סה"כ

  

 נקודות). 2( ת היומ�ופקודהדפס את   .8

  .)נקודות 2קוב2 הקבוע (לת היומ� ופקודעדכ� את   .9
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  נקודות) 43פי מסמכי� (�רישו� פעולות יומ� על

  יומ�. תטבלה לרישו" פעול ובסו  כל אחד מה", 2011מאי  " לחודשמגבות אלוני"של חברת " י')!עשרה מסמכי" (א'לפני, 

  פעולות היומ� משמשות לטיוטה בלבד. הטבלאות לרישו"

  

  נקודות). 4 – מסמ,י' (הקלדת כל !פי המסמכי" א'!את פעולות היומ� שרשמת עלהקלד   .10

  
  

  105חשבונית מס מספר   – א'מסמ� 

  

�  מגבות אלוני
  6רחוב הכותנה 

  אביב�תל

  עוסק מורשה

981716151  

  2/5/11תארי,    

  
  105 פרחשבונית מס מס
  

  לכבוד
  י"!, בת7מגבות אריאלה, רחוב הנרקיסי" 

  מקור

  סה"כ  מחיר  פרטי�  כמות
  1,800   30  מגבות פני"  60
  6,000   60  מגבות גו   100

  7,800  סה"כ   
   1,248  16% מע"מ  
   �  9,048  סה"כ לתשלו
   2/6/11  ז"פ

  ציונהחתימה: 

  
  פעולת יומ�

  
 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות� �ח חובה� �ח תארי�
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  118קבלה   – ב'מסמ� 
  

�  מגבות אלוני
  6רחוב הכותנה 

  אביב�תל

  עוסק מורשה

981716151  

  6/5/11תארי,     

  
  118 קבלה מספר
  

  נתקבל מאת:
  ג�!, רמת12מגבות תמר, רחוב האלה 

  העתק

  סכו�  ז"פ  בנק  מספר שיק
  3,200   6/5/11  המיליוני"   386
  3,200   6/6/11  המיליוני"  387

  600   מזומני"  
  7,000  סה"כ  

  תרצהחתימה: 

  
  פעולת יומ�

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

          

        

        

  
  

  96חשבונית מס מספר    – ג'מסמ� 
  

  מגבת סנטר
  6רחוב האיקליפטוס 

  חולו�

  עוסק מורשה

908076823  

  12/5/11תארי,     

  
  96 פרחשבונית מס מס
  

  לכבוד
  אביב!, תל6אלוני", רחוב הכותנה מגבות 

  מקור

  סה"כ  מחיר  פרטי�  כמות
  2,800   40  מגבות גו   70
  4,500   150  חלוקי מגבת  30

  7,300  סה"כ   
  1,168  16% מע"מ  
   �  8,468  סה"כ לתשלו

   12/6/11ז"פ 

  רוניתחתימה: 

  
  פעולת יומ�
  

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות� �ח חובה� �ח תארי�
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     91מספר חשבונית מס/קבלה   –מסמ� ד' 
  

�  פרסומי נירי

 �  4רחוב הפרחי

  חולו�

  עוסק מורשה

924387901  

  14/5/11: תארי,   

  91 חשבונית מס/קבלה מספר

  :לכבוד

  אביב!תל, 6הכותנה , רחוב מגבות אלוני"
  מקור

  �  סה"כ    פרטי

  1,600     בחודש מאיפרסו"     

  1,600  סה"כ   

   256  16%מע"מ    

    �  1,856  סה"כ לתשלו

  נתקבלו: 

  סכו�  זמ� פירעו�  בנק  שיק 'מס

   1,856  14/5/11  הזהב  28

      �   1,856  סה"כ לתשלו

  נינהנינהנינהנינהחתימה 

  
  פעולת יומ�

  
 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות� �ח חובה� �ח תארי�
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  ח מע"מדו  – ה'מסמ� 
  

 מדינת ישראל אג� המכס ומס ער� מוס� דוח תקופתי  ל ת ש ל ו �

 
 מיקוד

 
 ס. ישוב

 
 מע�

 אביב�תל, 6 הכותנהרחוב 

 ש� העוסק

 מגבות אלונים  
מ

ע
 מ

  אפריל   15/05/11    04/11 835 981716151 
חלה חובת  התקופה שלגביה יש להגיש הדו"ח עד ס.ת ח.מ.א  שנה חודש  מס' תיק העוסק 

 הדיווח
 

     
        1 3 7 1 8 8 ����  2 1 9 5 0  

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

    עסקאות 

      6 0 0  בשקלי� שלמי� 
  מס תשומות 

  מס תשומות על ציוד ונכסי� קבועי�

    1 2 4 0 0  הצהרת העוסק וחתימתו 
  המס על תשומות אחרות  ומלאי�.אני מצהיר שכל הפרטי� שמסרתי בדו"ח זה הינ� נכוני�   
   ידוע לי שמסירת פרטי� לא נכוני� מהווה עבירה על החוק.  

   ש� החות�  חותמת נתקבל 

  0 5 9 8    רינהרינהרינהרינה        חתימה וחותמת העוסק או בא כוחו   

 הסכו� לתשלו� בשקלי� חדשי�   15/5/11     תארי�  לתשלו� 

    וחמישי� מאות תשעשמונת אלפי� ו    סכו� התשלו� במילי�   

    10התשלו� בוצע בשיק מספר    

  
  פעולת יומ�

  

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

        

        

        

  
  

  122קבלה   – ו'מסמ� 
  

  תמגבת מלטפ
 �  3רחוב האתרוגי

  י��בת

  עוסק מורשה

909087901  

  18/5/11תארי,     

  
  122 קבלה מספר
  

  נתקבל מאת:
  אביב!, תל6מגבות אלוני", רחוב הכותנה 

  מקור

  סכו�  ז"פ  בנק  מספר שיק
  4,100   18/5/11  הזהב    312
  3,900   6/6/11  הזהב  313

  500   מזומני"  
  8,500  סה"כ  

  תקווהחתימה: 

  
  פעולת יומ�

  

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות� �ח חובה� �ח תארי�
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  198 חשבונית מס/קבלה מספר –מסמ� ז' 
  

    חשמל לישראל בע"מ החברת 

  תל אביב, 66ת"ד 

  03�5335356טל לבירור 

  
  מקור – 198מספר  חשבונית מס/קבלה

  

�  לכבוד: מגבות אלוני

  אביב�תל, 6 הכותנהרחוב 

    121מספר צרכ�:  
מס' חודשי 

  חיוב
  מס' תערי3

תארי� קריאה 

  נוכחית

קריאה 

  נוכחית

קריאה 

  קודמת

צריכה 

בקוט"ש

 �תשלו

  לקוט"ש
  תשלו� קבוע

מס' 

  מונה
  סה"כ

  שקלי�  אג'    שקלי�  אג'  שקלי�  אג'  250  206  456  1.3  342  2

              900    100  32    1,000  

  160      16%, לצורכי מע"מ בשיעור 977665432עוסק מורשה מספר 

�  1,160      סה"כ לתשלו

  

  20/5/11ח יוגש לבנק לא לפני "ש 1,160חשבונ� בס� 

סה"כ       

�  לתשלו

  1,160          יו� עריכת החשבו�

11   04  20             

  
  פעולת יומ�

  

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

          

        

        

  
  

   



  מדינת ישראל  
  , תשע"ג3004מערכת מבח� מעשי,  –הנהלת חשבונות , 8142מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד"!אג  בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

– 10 –  
 2013, 3004מערכת מבח� מעשי,  –הנהלת חשבונות , 8142שאלו� מס' 

  86 חשבונית מס זיכוי מספר  – ח'  מסמ�

  

�  מגבות אלוני
  6רחוב הכותנה 

  אביב�תל

  עוסק מורשה

981716151  

תארי,     
22/5/11  

  
  86 פרמסזיכוי חשבונית מס חיוב/
  

  לכבוד
   בת י", 7מגבות אריאלה, רחוב הנרקיסי" 

  העתק

  סה"כ  מחיר  פרטי�  כמות
   1,200   60  מגבות גו   20
       2/5/11החזרת סחורה מיו"   
   1,200  סה"כ   
   192  16% מע"מ  
   �   1,392  סה"כ לתשלו

  נינה חתימה:

  
  פעולת יומ�

  

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

          

        

        

  
  

  טחו�יהפקדה לב  – ט'מסמ� 
  

  הזהבבנק 
  9רחוב הנרקיסי" 

    אביב!תל
  טחו�ישיקי" לב –הפקדה                         

  
 �  28/5/11תארי�                                                                              15סני3:    הפרחי

  
  

�  מאת: מגבות אלוני
  אביב�, תל6רחוב הכותנה 

סוג 
  חשבו�
  חח"ד

  
                      331/21  

     �  מספר חשבו� מוסר שיקי

  סכו" השיק

  מס'  תארי, השיק

  חשבו�

סני  

  נמש,

משו, על 

  בנק
  מספר השיק

  יו�  חודש  שנה

  666  הו�  14  56  10  07  2011        6   0  0  0
  667  הו�  14  56  20  07  2011        4  0  0  0
                            
                            
                            

  רוןהופקד ע"י  רו�                                                                                  חתימה:   

  
  פעולת יומ�

  

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

          

        

        

 
   



  מדינת ישראל  
  , תשע"ג3004מערכת מבח� מעשי,  –הנהלת חשבונות , 8142מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה  
  אד"!אג  בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו" בחינות  

  

– 11 –  
 2013, 3004מערכת מבח� מעשי,  –הנהלת חשבונות , 8142שאלו� מס' 

  נקהפקדה לב  – י'מסמ� 

 
  הנגבבנק 

  שבעבאר , 4הירח רחוב 

�  הפקדת מזומ� / שיקי

   31/5/11תארי,                דרו"סני  

  מגבות אלוני"מאת: 

  אביב! תל, 6ה כותנרחוב ה

    331/21  מספר חשבו�  

  חח"ד  סוג חשבו�  

  סכו" השיק

מס' 

  חשבו�
  בנק  סני 

מס' 

  שיק
  סה"כ  כמות  ער,

   0   0   2   3       33  12  11  386  100  4  400  

                            

                            

                            

                            

  400  סה"כ במזומ�        סה"כ בשיקי"

  רינת הופקד ע"י          3  2  0   0   

  רינתרינתרינתרינת חתימה

  
  פעולת יומ�

  

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

          
        
        

 
  

   נקודה). 1בקוב2 הקבוע ( היומ�פקודות עדכ� את   .11

 נקודות). 2( המסמ,הדפס את   .12

  

  

   נקודות) 10דוחות וכרטסות (

  

  ).הנקוד 1( 30/4/11 הדפס מאז� בוח� יתרות פתיחה ליו"  .13

  נקודות). 2( 31/5/11הדפס מאז� תנועות ליו"   .14

  .)נקודות 7( , מע"מ חו"ז, לקוח מגבות אריאלהחח"דטחו�, י, שיקי" לבקניות, מכירות האלה:הדפס את כרטיסי החשבו�   .15
  
  

  

  

  
  
  

  בהצלחה!


