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             1  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  
  

  נוער –בחינת גמר 
  ב"קי� תשע

  הנהלת חשבונות
  מעשימבח�  

  8142שאלו� מס' 

  )2( 3003מערכת 

  )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:

  

  .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/המחברת ומסדפיסי" ע" פרטי* האישיי" לבסיו" הבחינה הכנס את השאלו� ואת הת  .2

  על המחברת.מתאימה הבדוק כי הודבקה המדבקה   .3

  רשו" את מספר המחברת במשבצת משמאל.  .4

  

  

  

  מס' מחברת

_________  

  
  וחצי לרשות�: שעתיי�                                    

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  בהצלחה!
  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©

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

  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

  

  

 16%המע"מ מחושב לפי 
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             2  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  

  קודות)נ 28( הקמה –פרק ראשו� 

  .1'7השאלות  כלענה על 

  

  נקודות) 2הקמת חברה (  .1

  לפי הפרטי" האלה:חברה  הק"

  "רכסי"" ש" החברה:

  ית שמונהיקר, 6 הפרפררחוב : החברה כתובת

  965381951 עוסק מורשה: מס'

  

  נקודות) 2פרטי� כלליי� (  .2

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

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

  1מס' ספרור המנות: החל במנה 

  16% :שיעור המע"מ

  965381951מס' עוסק מורשה: 

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

  .ת"ז___________, תארי* הבחינה___________מס' ש" הנבח�________,  ,רכסי" כותרת להדפסה:

  

  נקודות) 10כותרות למאז� בוח� (

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

  

  קוד מיו�  כותרת

  100  מכירות נטו

  120  עלות המכירות

  140  הוצאות מכירה

  160  הוצאות הנהלה וכלליות

  180  הוצאות מימו�

  190  הכנסות אחרות

  200  קופה ובנקי"

  210  חייבי" – לקוחות

  220  שיקי" מעותדי"

  230  רכוש קבוע

  240  ספקי"

  250  מוסדות

  260  הבעלי"הו� 

  

         .נקודות) 2( שמור את המסמ*    .4
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             3  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 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 הל� רשימת החשבונותל

  

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

  100  מכירות  101  מכירות

  100  החזרות מכירות  102  החזרמכירה

  120  קניות  121  קניות

  120  1/1מלאי   122  מלאי

  120  החזרת קניות  123  החזרקניות

  140  הוצאות פרסו"  141  פרסו"

  140  הוצאות אריזה  142  זהארי

  160  הוצאות ביטוח  161  ביטוח

  160  הוצאות טלפו�  162  טלפו�

  160  הוצאות חשמל  163  חשמל

  160  הוצאות דלק  164  דלק

  180  הוצאות דמי ניהול  181  דמיניהול

  190  מתיקוני מזוודותהכנסות   191  תיקוני"

  200  קופת מזומ�  201  קומזומ�

  200  קופת שיקי"  202  קושיקי"

  200  חח"ד   203  חחד

  210  לקוח גבעו�   211  גבעו�

  210  לקוח אלתור   212  אלתור

  220  שיקי" לקבל  221  שקלק

  230  ריהוט משרדי  231  ריהוט

  230  מכונית  232  מכונית

  240  ספק תיקי גלבוע  241  גלבוע

  240  ספק תיק פור יו  242  תיקפוריו

  240  ספק סונול  243  סונול

  220  רעו�ילפ שיקי"  222  שקלפ

  250  מס תשומות  251  תשומות

  250  מס תשומות נכסי"  252  תשומותנכ

  250  עסקאות מס  253  עסקאות

  250  מע"מ חו"ז  254  מעמחוז

  260  הו�   261  הו�
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             4  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  

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

  .8'15 השאלות כלענה על 

  

  נקודות) 19רישו� יתרות פתיחה (

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

 נקודות). 2( 1 'הדפס את מנה מס  .9

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

  

  :30/4/12 ליו"של בית העסק פתיחה הלהל� יתרות 

  

  זכות  חובה  ש� החשבו�

  618,500    מכירות

    25,600  החזרות מכירות

    259,700  קניות

    56,300  1/1מלאי 

  49,800    החזרת קניות

    24,700  הוצאות פרסו"

    9,800  הוצאות אריזה

    20,000  הוצאות ביטוח

    18,900  הוצאות טלפו�

    21,300  הוצאות חשמל

    5,600  הוצאות דמי ניהול

  26,700    הכנסות מתיקוני מזוודות

    2,100  קופת מזומ�

    6,500  קופת שיקי"

  17,900    חח"ד 

    28,700  לקוח גבעו� 

    22,600  לקוח אלתור 

    28,600  שיקי" לקבל

    220,000  מכונית

    150,000  ריהוט משרדי

  31,200    ספק תיקי גלבוע

  29,800    יו!ספק תיק פור

  32,200    רעו�ישיקי" לפ

  8,700    מע"מ חו"ז

  85,600    הו� 

  900,400  900,400  סה"כ
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             5  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

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

  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 'הקלד במנה מס  .11

 נקודות). 2( 2 'הדפס את מנה מס  .12

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

  

  :2012לחודש מאי  "רכסי"" של חברת להל� המסמכי" 

  

  276חשבונית מס מס'  :א'מסמ� 
  תיקי גלבוע

  2רחוב השלכת 
  ראש פינה

  עוסק מורשה
984208421  

  2/5/12תארי*     

  
  276 'חשבונית מס מס
  

  לכבוד
  ית שמונהי, קר6רכסי", רחוב הפרפר 

  מקור

  "כסה  מחיר  פרטי�  כמות
  7,680   320  מזוודות רכות   24
  4,920   410  מזוודות קשות  12
  1,600   200  תיקי נסיעות על גלגלי"  8

    14,200  סה"כ   
   2,272  16% מע"מ  
  16,472  סה"כ לתשלו�   
   2/6/12 ז"פ

  תיקי חתימה:

  

  

  

  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             6  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  

  112 'מס  חשבונית מס: מסמ� ב'
  רכסי�

  6רחוב הפרפר 
  ית  שמונהיקר

  עוסק מורשה
965381951  

  5/5/12תארי*     

  
  112 'חשבונית מס מס
  

  לכבוד
  , צפת4גבעו�, רחוב הניצחו� 

  העתק

  סה"כ  מחיר  פרטי�  כמות
  6,200   620  מזוודות רכות   10
  4,800   400  מזוודות קשות  12
        

  11,000  סה"כ   
  1,760  16% מע"מ  
  12,760  סה"כ לתשלו�   

   20/6/12ז"פ 

  תרצה חתימה:

  
  
  
  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
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             7  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  76קבלה מס' : מסמ� ג'
  רכסי�

  6רחוב הפרפר 
  שמונה  תיקרי

  עוסק מורשה
965381951  

  8/5/12תארי*     

  
  76קבלה מס' 
  

  נתקבל מאת:
  , חצור הגלילית4אלתור, רחוב החרוצי" 

  העתק

  סכו�  ז"פ  בנק  מספר שיק
  2,000   8/5/12   גלילי  104
  3,000   18/6/12  גלילי  105
        

  500   מזומני"  
  5,500  סה"כ  

  נעמי חתימה:

  

  

  

  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  מ'אס ז"פ זכות חובה תארי�
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             8  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  98 'מס חשבונית מס זיכוי :ד' מסמ�
  יו'תיק פור

  9רחוב ניצני� 
  מטולה

  עוסק מורשה
985540214  

  13/5/12תארי*     
  
  98 'מסזיכוי חשבונית מס חיוב/
  

  לכבוד
  שמונה  יתי, קר6רכסי", רחוב הפרפר 

  העתק

  סה"כ  מחיר  פרטי�  ותכמ
   1,100   220  תיקי נסיעות על גלגלי"  5 

       30/4/12החזרת קניות מיו"   
        
   1,100  סה"כ   
    176  16% מע"מ  
   1,276  סה"כ לתשלו�   

  נירה חתימה:

  
  
  
  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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             9  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  105 מס' חשבונית מס/קבלה: מסמ� ה'

  עוסק מורשה                          תחנת דלק סונול

  985609333                             8רחוב התבור 

  ת  שמונהיקרי

                87 'תחנה מס

        105חשבונית מס / קבלה מס'               

  מקור                                     

  14/5/12    תארי*  86!870!65מספר רכב 

  לכבוד

  שמונה   תי, קרי6רכסי", רחוב הפרפר 

   ש"ח  אג'  מחיר  ליטר  

  350    5  70  96בנזי� 

  490    4.9  100  91בנזי� 

          סולר

          נפט

  840    סה"כ  

   134  4  מע"מ 16 %  

  974  4  סה"כ כולל מע"מ  

  שירה :חתימה

  14/5/12ז"פ  861שול" בשיק מס'  תנאי תשלו�:

  

  

  

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ זכות חובה תארי�
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  בע", תש3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
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             10  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  
  
  

  דוח מע"מ ו':מסמ� 

  מדינת ישראל אג2 המכס ומס ער� מוס2       דו"ח תקופתי         קבלה למשל�  

  תשלו�

  סק                             מע�                      ס. ישוב         מיקודש" העו           

ית יקר 6רחוב הפרפר   רכסים  

  שמונה

15  22,300    

  965381951  04/12  15/5/12  אפריל 

     ח      יש להגיש הדו"ח עד        שנה חודש     מספר תיק עוסק מורשההתקופה שלגביה חלה חובת הדו       

     

  

0 6 4 4 1     5 7 3 0 9             

  עור אפסיעסקאות פטורות או בש                          עסקאות חייבות ללא מע"מ                המס על העסקאות                                   

        

  הצהרת העוסק וחתימתומס תשומות על ציוד ונכסי"           

0 6 7 5     

  ש" החות" ליאור       מס תשומות על אחרות            

  חתימה וחותמת העסק רכסי"                                                        

0 0 7 8     

  15/5/12הסכו" לתשלו"       תארי*  

  בלבד  ח"ש  הסכו" לתשלו" במילי"  שמונת אלפי" ושבע מאות 

  

  15/5/12ז"פ  113ס' שולם בשיק מ

  

  
  
  
  
  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ותמת הבנקח

  
 תשלו" שאינו מזומ� מתקבל

  רעו�יהפ בהסתייגות עד
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  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             11  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  הפקדת שיקי� ומזומני�: ז'מסמ� 
  

  בנק גלילי

  4רחוב נצח ישראל 

     שמונה יתיקר

       סני2 צפו�

  20/5/12תארי*: 

  
  שמונה יתי, קר6רכסי", רחוב הפרפר  מאת:

  

  14/22חח"ד                  
   
  סוג חשבו�         מספר חשבו�  

  סכו" השיק

מס' 
  חשבו�

  בנק  סני�
מס' 
  שיק

  סה"כ  כמות  ער*

  500  5  100  74  זהב  14  26!25        2  3  0  0

        83  שקל  56  532/1        1  2  0  0

                            

                            

                            

  500  סה"כ במזומ�        סה"כ בשיקי�

  הופקד ע"י :  יוני            3  5  0  0

  
   יוני    :חתימה

  
  
  
  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
  בע", תש3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             12  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  
  בזקחברת תשלו� ל: מסמ� ח'

  04 -4445556הישראלית לתקשורת                                         חשבון לקוח החברה בזק 

  03-04/12אגף השיווק                                               תקופת חשבון             

  
  חשבון לשירותי בזק

  

  
  
  
  

  
  

  סה"כ                            מע"מ                          סכום                    חיובי בזק

  139.2                            19.2                             120                  חיובים שונים 
  556.8                             76.8                            480                            שיחות

 696.0                                                                               סה"כ לתשלום בבנק

                                                         תשלום באמצעות בזק לחברות אחרות
 

  הסכומים דלעיל מועברים לאחר תשלום החשבון לחברות הנ"ל

 כ בש"ח                           סה"
  .קים או בקופות חברת בזק. ניתן לשלם חשבון זה בכל סניפי הבנ999555444 חשבונית מס מקור עוסק מורשה לענייני מע"מ מספר    
  יה בהוראת קבע.יהחשבונית מהווה קבלה אם הוטבעה עליו חותמת קופה של אחד מאלה או אם מתבצעת הגב    

  www.bezeq.co.il. כתובתנו באינטרנט 198או פקס  199לקוחות, חייגו חינם למוקד שרות 
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  04 4445556החברה הישראלית לתקשורת                                        חשבון לקוח חשבון לקוח בזק 

  03-04/12אגף השיווק                                               תקופת חשבון             

  הודעת זיכוימספר חשבון בבנק הדואר              
        6-34201-5              

  
      

  

  
 

  

  

  

  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רכסים : דלכבו
  6רחוב הפרפר 

  שמונה  יתיקר

 לא לתשלום

    22/5/12 יוגש לבנק לא לפני

  משולם בהוראת קבע בבנק

  22/5/12תאריך החיוב:          



  מדינת ישראל   
  בע", תש3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             13  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  משיכת מזומני� מהבנק :ט'מסמ� 
  בנק גלילי
  סני�  צפו�

  זומני�משיכת מ
  

  28/5/12תארי*                     
  

כנגד חיוב חשבוני  ש"ח 1,000הנני מאשר קבלת סכו" של 
  14/22מספר 

  סה"כ  כמות  ער*
  600  3  ח"ש   200
  400  4  ח"ש   100
      ח"ש    50
      ח"ש    20
      ח"ש    10
      ח"ש     5
       ח"ש     1

  1,000  סה"כ במזומ�
  

  :   יוני    ש" הפקיד וחתימתו:   אלו�חחתימת הלקו

  

  

  

  

  פעולת יומ�

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

        

        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מדינת ישראל   
  בע", תש3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142מס'  שאלו�                                                                                                משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה   
  אד"!אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח   
 תחו" בחינות   

  

             14  2012, 3003מעשי, מערכת  –, הנהלת חשבונות 8142 שאלו� מס'

  543חשבונית מס מס'  :י'מסמ� 
  רכסי�

  6רחוב הפרפר 
  שמונה  יתיקר

  עוסק מורשה      

965381951  
  

     30/5/12תארי*                                                                                      
           
  543חשבונית מס מספר                                    

  עתקה                                                                                                     
  לכבוד
   , צפת4הניצחו� , רחוב גבעו�

  סה"כ  מחיר  פרטי�      כמות
  240.0  40   תיקוני מזוודות    6

  240.0  סה"כ   
        38.4  16% מע"מ   
   278.4  סה"כ לתשלו�   
  

     17/6/12ז"פ   

  יוכייוכייוכייוכיחתימה: 

  
  

  

  

  פעולת יומ�

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

        
        

  
  

  נקודות) 10דוחות וכרטסות (  

  נקודות). 1( 30/4/12 הדפס מאז� בוח� יתרות פתיחה ליו"  .13

  נקודות). 2( 31/5/12הדפס מאז� תנועות ליו"   .14

חח"ד, הכנסות מתיקוני מזוודות, קופת מזומ�, קופת שיקי", מע"מ , קניות, מכירות :אלההדפס את כרטיסי החשבו� ה  .15

  .נקודות) 7( ותעסקא

  
  
  
  
  
  
  
  

  בהצלחה!
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


