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             1  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  
  

  נוער –בחינת גמר 
  "אקי� תשע

  הנהלת חשבונות
  מעשימבח�  

  8142שאלו� מס' 

  )2( 3002מערכת 

  )56, 55( מסלול תעשייתי

  
  

  ,לנבח� הנחיות

  

  

  :פרקי"בשאלו� זה שני   מבנה השאלו�:

  נקודות   28  הקמה     :ראשו� פרק

  נקודות   72  רישו" פעולות יומ� : שני פרק

  נקודות 100      ס* הכול:

  

  , דיסקט/תקליטור ועליו מדבקה ע" ש" הנבח�.כתיבה מחשבו�, כלי  לשימוש: י�עזר מותר ימרחו

  

  

  הנחיות מיוחדות: 

  כל תדפיס, בצד שמאל למעלה, את שמ* הפרטי, מס' תעודת הזהות של* ותארי* הבחינה. ב הקלד  .1

  ור למשגיח/ה בצירו� דיסקט/תקליטור.מחברת ומסדפיסי" ע" פרטי* האישיי" לבסיו" הבחינה הכנס את השאלו� ואת הת  .2

  על המחברת.המתאימה בדוק כי הודבקה המדבקה   .3

  רשו" את מספר המחברת במשבצת משמאל.  .4

  

  

  

  מס' מחברת

_________  

  
  שעתיי� וחצילרשות�:                                     

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  בהצלחה!
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

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

  , א* מכוונות לנבחנות ולנבחני" כאחדההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר

  

  

 16%מע"מ מחושב לפי ה
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             2  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  

  נקודות) 28( הקמה –פרק ראשו� 

  .1'7השאלות  כלענה על 

  

  נקודות) 2הקמת חברה (  .1

  לפי הפרטי" האלה:חברה  הק"

  "קשת" ש" החברה:

  דימונה, 2 גפ�רחוב ה: החברה כתובת

  9436185491 עוסק מורשה: מס'

  

  נקודות) 2פרטי� כלליי� (  .2

     31/12/11 – 1/1/11 אסמכתא: הגבלת תאריכי

   31/12/11 – 1/1/11 הגבלת תאריכי ער*:

  1מס' ספרור המנות: החל במנה 

  16% :שיעור המע"מ

  9436185491מס' עוסק מורשה: 

      (לתצוגה על המס*). הקלד את ש" החברה שהוקמה

  ._________ת"ז___________, תארי* הבחינה__מס' ש" הנבח�________,  ,קשת כותרת להדפסה:

  

  נקודות) 10כותרות למאז� בוח� (

  .נקודות) 8( "קשתהקלד את הכותרות הבאות למאז� בוח� של חברת "  .3

  

  קוד מיו�  כותרת

  100  מכירות נטו

  110  עלות המכירות

  120  הוצאות מכירה

  130  הוצאות הנהלה וכלליות

  140  הוצאות מימו�

  150  הכנסות אחרות

  160  קופה ובנקי"

  170  חייבי" – ותלקוח

  180  שיקי" מעותדי"

  190  רכוש קבוע

  200  ספקי"

  210  מוסדות

  220  הבעלי"הו� 

  

         .נקודות) 2( שמור את המסמ*    .4
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             3  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  נקודות) 14הקמת אינדקס חשבונות (

  .נקודות) 12( ס החשבונותוהק" את אינדק ,בחר באינדקס עברי או ספרתי  .5

  .נקודה) 1( ס החשבונותשמור את אינדק  .6

  .נקודה) 1( ס החשבונותהדפס את אינדק  .7

  

  שעלי� להקי�: סלאינדק להל� רשימת החשבונות

  

  מפתח חשבו� עברי  מפתח חשבו� ספרתי  קוד מיו�  ש� החשבו�

  מכירות  101  100  מכירות

  החמכירות  102  100  החזרות מכירות

  הנחהנת�  103  100  הנחות מסחריות שניתנו

  קניות  111  110  קניות

  1מלאי  112  110  1/1מלאי 

  החקניות  113  110  החזרת קניות

  פרסו"  121  120  הוצאות פרסו"

  אריזה  122  120  הוצאות אריזה

  משכורת  131  130  הוצאות משכורת

  סוציאל  132  130  תוהוצאות סוציאלי

  טלפו�  133  130  הוצאות טלפו�

  חשמל  134  130  הוצאות חשמל

  יניהולדמ  141  140  הוצאות דמי ניהול 

  הכהתקנה  151  150  הכנסות מהתקנה

  קומזומ�  161  160  קופת מזומ�

  קושיקי"  162  160  קופת שיקי"

  עוש  163  160  עו"ש בנק

  חשמליקו  171  170  לקוח חשמליקו

  חשמלעמק  172  170  לקוח חשמל העמק  

  שקלק  181  180  שיקי" לקבל

  שקלב  182  180  שיקי" לביטחו�

  משאית  191  190  משאית

  ריהוט  192  190  יהוט משרדיר

  נצחו�  201  200  צחו�יספק נ

  שחק  202  200  ספק שחק

  רהיטל  203  200  ספק רהיטל

  ירו�  204  200  ספק פרסו" ירו� 

  שקלפ  183  180  שיקי" לפירעו�

  מסהכנסה  211  210  מס הכנסה

  תשומות  212  210  מס תשומות

  תשומותנכ  213  210  מס תשומות נכסי"

  עסקאות  214  210  עסקאות סמ

  חוז  215  210  מע"מ חו"ז

  שרו�עובדת  216  210  עובדת שרו� אליהו

  משיכות  221  220  משיכות פרטיות

  הו�  222  220  ניצ� – הו� בעל העסק
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             4  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  נקודות) 72רישו� פעולות יומ� ( –פרק שני 

  .8'15 השאלות כלענה על 

  

  נקודות) 19רישו� יתרות פתיחה (

  נקודות). 15(תרות שלהל� את הי 1 'הקלד במנה מס  .8

 נקודות). 2( 1 'הדפס את מנה מס  .9

  נקודות).                             2קוב2 הקבוע (ל 1 'עדכ� את מנה מס  .10

  

  :30/4/11 ליו"של בית העסק פתיחה הלהל� יתרות 

  

  זכות  חובה  ש� החשבו�

  887,900    מכירות

    43,200  החזרות מכירות

    14,500  והנחת מסחריות שניתנ

    543,700  קניות

    89,700  1.1מלאי 

  16,700    החזרת קניות

    3,700  פרסו"הוצאות 

    4,500  אריזההוצאות 

    85,000  משכורתהוצאות 

    9,000  סוציאליותהוצאות 

    6,500  טלפו�הוצאות 

    6,300  חשמלהוצאות 

    2,200   דמי ניהולהוצאות 

  54,000    הכנסות מהתקנה

    1,200  קופת מזומ�

    2,300  קופת שיקי"

    4,200  עו"ש בנק

    12,600  לקוח חשמליקו

    14,500    לקוח חשמל העמק

    32,800  שיקי" לקבל

    18,700  טחו�ישיקי" לב

    230,000  משאיות

    87,000  ריהוט משרדי

  66,500    צחו�ינספק 

  17,600     שחקספק 

  19,900    רעו�ישיקי" לפ

  1,300    מס הכנסה

  8,700    חו"ז מע"מ

  12,600    עובדת שרו� אליהו

    120,000  משיכות פרטיות

  246,400    הו� בעל העסק ניצ�

  1,331,600  1,331,600  סה"כ
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             5  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

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

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

  פעולות היומ� משמשות לטיוטה בלבד.

  נקודות).  4 – מסמ*(הקלדת כל י' !פי המסמכי" א' יומ� שרשמת עלאת פעולות ה 2 'ד במנה מסהקל  .11

 נקודות). 2( 2 'הדפס את מנה מס  .12

  נקודה). 1בקוב2 הקבוע ( 2 'עדכ� את מנה מס  .13

  

  :2011קשת" לחודש מאי של חברת "להל� המסמכי" 

  

  82קבלה  :א'מסמ� 
  קשת

  2רחוב הגפ� 
  דימונה

  עוסק מורשה           

   9436185491  

  
  3/5/11: תארי�                                                                      

           
  82     'קבלה מס                                    

    העתק                                                                                    
  נתקבל מאת:

     , אופקי" 1חשמל העמק, רחוב האלו� 
  סכו"  ז"פ  בנק  מספר שיק

    2,300  3/5/11   רוטשילד   288  
   2,500  3/6/11   רוטשילד     289  
           
    200  מזומני�                                 

          5,000  סה"כ                                                             

         שובל חתימה 

  

  

  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             6  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  

  78 'חשבונית מס/קבלה  מס: מסמ� ב'
  רהיטל 

  5רחוב השחקי" 
  דימונה

  עוסק מורשה          
            948465290  

  6/5/11    :תארי�                                                      
              

  78 'חשבונית מס/קבלה מס                       
  

  מקור                                                                         
  לכבוד

  , דימונה  2קשת, רחוב הגפ� 

  סה"כ  מחיר  פרטי"  כמות
  2,000  400  שולחנות משרדיי�  5
        

  2,000  סה"כ                                            
  320  16%מע"מ                                             

סה"כ                                              
  לתשלו� 

2,320  

  נתקבלו: 
  סכו"  ז"פ  בנק  מספר שיק

  2,320  6/5/11    האופק   498         
              

                                               
  סה"כ לתשלו�                                 

  
2,320  

  רותם   חתימה

  
  
  
  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             7  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  88 מס' : חשבונית מסמסמ� ג'
  קשת

  2רחוב הגפ� 
  דימונה

  עוסק מורשה         

    998172634  

  
     9/5/11  :תארי�                                                                             

                   
  88 'מסחשבונית מס                                    

  העתק                                                                                             
  לכבוד

    שבע באר 8חשמליקו, רחוב התאנה   
  סה"כ  מחיר  פרטי"  כמות

   22,000   2,200  היתנורי אפי   10 
   4,300   860  כיריי� חשמליות   5 
            

            26,300  סה"כ                                                  
             4,208  16% מע"מ                                                 

    30,508  לתשלו�   סה"כ                                                 
  

       1/6/11     :ז"פ

   נופית חתימה: 

  

  

  

  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             8  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  75 'מס חשבונית מס זיכוי :ד' מסמ�
  קשת

  2רחוב הגפ� 
  דימונה

  עוסק מורשה         

    998172634  

  
   14/5/11    :תארי�                                                                         

                   
  75 'מס זיכויחשבונית מס חיוב/                     

                                                                                               
  העתק
  לכבוד

    שבעבאר  8חשמליקו, רחוב התאנה 
  סה"כ  רמחי  פרטי"  כמות
הנחה מסחרית בשיעור      

עבור מכירה מיו" ב 10%
9/5/11  

    2,630.00   

        
        

   2,630.00  סה"כ                                                       
    420.80  16% מע"מ                                                      

   3,050.80  לתשלו"   סה"כ                                                      
  

  

  שימרית      חתימה:

  
  
  
  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             9  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  99 מס' חשבונית מס/קבלה: מסמ� ה'

  חברת חשמל לישראל בע"מ

  99 מס'בונית מס/קבלה חש    5500 דימונה 44ת"ד 

                                         מקור                                                                                                 5555556'08לבירור  'טל

  לכבוד   

  666מספר צרכ�                                   , דימונה                                      2קשת, רחוב הגפ�   
מס' 

חודשי 

  חיוב

מס' 

  תערי2

תארי� 

קריאה 

  נוכחית

קריאה 

  נוכחית

קריאה 

  קודמת

צריכה 

  בקוט"ש

תשלו� בעד 

  הקוט"ש

    מס' מונה  תשלו� קבוע

  סה"כ

  שקלי�  אג      שקלי�  'אג  שקלי�  'אג                 

2  667  1.3  255  185  70  2  700    100  55      800  

          

  128      16%רכי מע"מ בשיעור ו, לצ977665432עוסק מורשה מספר 

  

  15/5/11יוגש לבנק לא לפני  ש"ח 928חשבונ* בס* 

  סה"כ לתשלו�      

  לתשלו�  לא       החשבו�  יו� עריכת

11  5  1        928    
  

  

  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             10  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  דוח מע"מ ו':מסמ� 
 מדינת ישראל אג� המכס ומס ער� מוס� דוח תקופתי  ל ת ש ל ו �

 
 מיקוד

 
 ס. ישוב

 
 מע�

 , דימונה2רחוב הגפ� 

 ש� העוסק

 קשת  

מ
ע

 מ

  אפריל   15/05/11    05/11 835 998172634  
התקופה שלגביה חלה חובת  גיש הדו"ח עדיש לה ס.ת ח.מ.א  שנה חודש  מס' תיק העוסק 

 הדיווח
 

     
        1 8 5 4 0 0 ����  2 9 6 6 4  

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

    עסקאות 

    1 9 9 6 4  בשקלי� שלמי� 
  מס תשומות 

  מס תשומות על ציוד ונכסי� קבועי�

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

   ש� החות�  חותמת נתקבל 

  0 0 7 8    רחלרחלרחלרחל        חתימה וחותמת העוסק או בא כוחו   

 הסכו� לתשלו� בשקלי� חדשי�   15/5/11     רי�תא  לתשלו� 

    שמונת אלפי� ושבע מאות    סכו� התשלו� במילי�   

    10התשלו� בוצע בשיק מספר    

  

  
  
  
  
  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
  ע"א, תש3002מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             11  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  42 מס' חשבונית מס: ז'מסמ� 
  שחק

  1  רחוב הפלמ"ח
  שדרות

  עוסק מורשה         

    958743209  

  
   20/5/11   :תארי�                                                                          

                   
  42 'חשבונית מס מס                                          
  מקור                                                                                              

   לכבוד
  , דימונה2קשת, רחוב הגפ� 

  
  סה"כ  מחיר  פרטי"  כמות
   12,000  1,500  יהיתנורי אפ  8
  3,000  500  כיריי�  6
        

  15,000  ה"כ ס                                                   
   2,400  16%מע"מ                                                    

  17,400  לתשלו"  סה"כ                                                    
  

  9/6/11    :ז"פ

  נורית     חתימה:

  
  
  
  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
  ע"א, תש3002מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             12  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  
  23 מס' : חשבונית מס/קבלהמסמ� ח'

  פרסו" ירו�
  1רחוב הנרקיסי"  

  דימונה

  עוסק מורשה          
            9304825910  

  6/5/11    :תארי�                                                      
              

  23 'חשבונית מס/קבלה מס                       
  

  מקור                                                                         
  לכבוד

  , דימונה  2קשת, רחוב הגפ� 

  סה"כ  מחיר  פרטי"   
   1,500       3פרסו� במקומו� עבור    
      חודשי�  

   1,500  סה"כ                                      
   240  16%מע"מ                                       
    1,740  לתשלו�  סה"כ                                      

  נתקבלו: 
  סכו"  ז"פ  בנק  מספר שיק

             1,740   6/6/11    מיליו�           30   
              

                                               
  סה"כ לתשלו�                                 

    
 1,740               

  סביון   חתימה

  

  

  

  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
  ע"א, תש3002מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             13  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  39 מס'קבלה  :ט'מסמ� 
  ניצחו�

  9רחוב הכרמל 
  שבע'באר

  עוסק מורשה           

   902703681  

  
    26/5/11: תארי�                                                                   

           
  39 'קבלה מס                                    

   מקור                                                                                    
  נתקבל מאת:

     , דימונה 2 קשת, רחוב הגפ�
  סכו"  ז"פ  בנק  מספר שיק

  4,000  26/5/11   מיליו�   151  
   1,000  26/6/11   מיליו�     152  
           
   300  מזומני�                                 

          5,300  סה"כ                                                             

         שובל  :חתימה

  

  

  

  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
  ע"א, תש3002מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             14  2011, 3002מעשי, מערכת  – , הנהלת חשבונות8142 שאלו� מס'

  טחו�יהפקדה לב :י'מסמ� 
  בנק יהלו"

  4רחוב הרקפות 
    דימונה

  טחו�ישיקי" לב –הפקדה                         
  

  31/5/11  תארי�                                                                               11החלוצי�    סני2: 
  
  

  : קשתמאת
  , דימונה2רחוב הגפ� 

סוג 
  חשבו�
  עו"ש

  
                      111/22  

  מספר חשבו� מוסר שיקי�     

  סכו" השיק

  מס'  תארי* השיק

  חשבו�

סני� 

  נמש*

* על משו

  בנק
  מספר השיק

  יו�  חודש  שנה

  344  הו�  16  12  5  06  2011        2   0  0  0
  812  כס2  11  10  20  06  2011        3  0  0  0
                            
                            
                            

  אוהד   :תימההופקד ע"י  אלו�                                                                                  ח
  
  

  

  

  פעולת יומ�

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

        
        

  
  

  נקודות) 10דוחות וכרטסות (  

  נקודות). 1( 31/4/11 הדפס מאז� בוח� יתרות פתיחה ליו"  .13

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

טחו�, עו"ש בנק, ספק שחק, לקוח חשמל העמק, י, שיקי" לבקניות, מכירות נקודות): 7הבאי" ( הדפס את כרטיסי החשבו�  .15

  .מע"מ חו"ז

  
  
  
  
  
  
  
  

  בהצלחה!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


