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  נוער – חינת גמרב
  גקי� תשע"

  הנהלת חשבונות רמה א'
  8145שאלו� מס' 

  )4( 3004מערכת 
  )55מסלול תעשייתי (

  

  

  הנחיות לנבח�, 

  

  מבנה השאלו� ומפתח הערכה:

  נקודות   30  ב'  מהנושאי! א' אחדענה על נושא  פרק ראשו�:

  נקודות  40  ו' מהנושאי! ג' שניי�ענה על  פרק שני:

  נקודות  30  י"א מהנושאי! ז' שלושהעל  ענה פרק שלישי:

  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

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

  תשובות הנדרש בלבד, לפי סדר כתיבת�.הענה רק על מספר השאלות הנדרש. ייבדק מספר   .4

  גבי השאלו�. בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה, ובה פרטי( האישיי!, על  .5

  בסיו! הבחינה מסור את השאלו� למשגיח/ה.  .6

  

  16%המע"מ מחושב לפי 

  

  

  

  

  מדבקה

  

  
  �  שעות 3½ :לרשות

  
  
  
  
  
  ה!בהצלח

  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 
  ר והתעסוקה.ייה, המסחמאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעש

  ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר, א( מכוונות לנבחנות ולנבחני! כאחד.
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  נקודות) 30פרק ראשו� (

  נקודות). 30 –ב' (לכל נושא (מבי� הנושאי� א' אחד ענה על
  

  נקודות) 30( דיווח למע"מ): 4(1נושא א' (משימות 

  

  . 937581274מספר עוסק מורשה  ;, חיפה4רחוב האיילי!  שכתובתו:מנהל חשבונות של בית העסק  "תהילה",  אתה

  נבדקו חשבונות המע"מ. סראח לחודש מלקראת עריכת הדו

  הבדיקה העלתה:

  בזכות ח"ש  6,500   31/3/13עסקאות ליו!  סיתרת מ

  בחובה ח"ש 4,100  31/3/13יתרת מס תשומות ליו!  

  בחובה ח"ש 230  31/3/13תשומות נכסי! ליו! יתרת מס 

  

  ל� מסמכי! שטר! נרשמו בספרי "תהילה":לה

  אופנת שמרית

   4רחוב האלוני� 

   נשר

  עוסק מורשה

930032891  

 �  10/3/13תארי

  

  76 מספר זיכוי מס חשבונית

  מקור

  

  

  לכבוד

  , חיפה4תהילה, רחוב האיילי! 

  סה"כ  מחיר ליחידה   פרטי�  כמות 

  800  200   שמלות  החזרת  4

  800  סה"כ

  128  16% מע"מ

  928  מע"מכולל  כסה"

  

  

  תהילה

  4רחוב האיילי� 

  חיפה

  עוסק מורשה

937581274  

  

�  29/3/13 תארי

  89 חשבונית מס מספר

  העתק

  לכבוד

  ית חיי!  י, קר6צהוב צהוב, רחוב יוחנ� 

  סה"כ  מחיר  פרטי�  כמות

  2,500.0  250  שמלות   10

  3,420.0  180  י!יזוגות מכנס  19

           

  5,920.0  סה"כ 

  947.2  16%מע"מ 

  6,867.2  סה"כ  לתשלו�

  1/4/13ז"פ 

   נופית חתימה:
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  להל� הפעולות שטר! נרשמו בספרי "תהילה":

יי!. שול! בשיק מספק רהיטי ע1 הח ,16%בשיעור  כולל מע"מ ח"ש 1,740בס(  ,נרכש כיסא מנהלי! לצורכי העסק  31/3/13

  .300נתקבלה חשבונית מס/קבלה . 31/3/13מ� פירעו� ז, 79מספר 

  מע"מ) שולמו באמצעות הבנק בהוראת קבע. 16%(לא כולל  ח"ש 1,200הוצאות חשמל בס(   31/3/13

  . 89חשבונית עסקה/קבלה נתקבלה תה מעוסק פטור. יה הייבמזומ�. הקני !שולו, ח"ש 200רכי משרד בס( וצ נקנו  31/3/13

  

  .ת)נקודו 20( י "תהילה"רבספ רשו! את המסמכי! והפעולות שטר! נרשמו  .1

  

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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  

  חישובי�:  
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  .נקודות) 3ונות (לכרטסות וחשב יתרה לכל אחד מהחשבמי! ושיראת ההעבר   .2

  

  עסקאותס מ

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

                 

                 

                 

  

  מס תשומות

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

                 

                 

                 

                 

  

  מס תשומות נכסי�

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

                 

                 

                 

  

  .נקודות) 3) (ות יומ� לסגירת חשבונות המע"מ (מס עסקאות, מס תשומותפעול רשו!  .3

�  זכות  חובה  פרטי�  � זכות( ח  � חובה( ח  תארי

            

            

            

  

  דות).נקו 4( 1 3שבמשימות פי הנתוני!  עלשלהל� ח מע"מ מלא את דו  .4

  

ג� המכס ומס ער( מוס�             דו"ח תקופתי                 קבלה מדינת ישראל א
  למשל! / החזר

  מיקוד            ש� העוסק                                                         מע�                                            ס. ישוב                            
            

        
  התקופה שלגביה חלה חובת הדווח           יש להגיש הדו"ח עד               שנה חודש         מספר תיק עוסק מורשה                   

       
  

                          
  עסקאות פטורות או בשעור אפס     המס על העסקאות                                   עסקאות חייבות ללא מע"מ                  

        
  הצהרת העוסק וחתימתומס תשומות על ציוד ונכסי�                      

                
  מס תשומות על אחרות                            ש� החות�______________

  תימה וחותמת העסק_______ח                                                            

        
_________________�  הסכו� לתשלו�/ להחזר                           תארי

  הסכו� לתשלו� / החזר במילי�__________________________________________________________
  
  

  

  חותמת הבנק
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  נקודות) 30( שיקי� מעותדי�): 7(5' (משימות בנושא 

  "איריסי!": ! לקבל של בית העסקלהל� כרטיס שיקי

  

  שיקי� לקבל

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

  ח'     12,300  12,300   46שיק מס'    1/4/13   89   לקוח  אוהד  1/3/13  

  ח'  19,900   7,600  31שיק מס'    20/4/13   96   לקוחה תמר  12/3/13  

  ח'    29,700   9,800  81שיק מס'     27/4/13  102   לקוחה יעלה  18/3/13  

  ח'   41,200   11,500  67שיק מס'     1/5/13  112  לקוח נמרוד  21/3/13  

  .בבנק שקלי! לעסק חשבו� חח"דהערה: 

  

    :בית העסק "איריסי!"ספרי נרשמו ב שעדיי� לאלהל� פעולות 

�  תיאור הפעולה  תארי

  הופקד בבנק 46שיק מספר   1/4/13

  טחו� בבנקיהועברו לב 81פר ושיק מס 31שיק מספר   2/4/13

  . הבנק לא הסכי! לקבלו לביטחו�81הבנק החזיר את שיק מספר   3/4/13

. הוצאה קבלה 5/5/13ז"פ , ח"ש 6,500ע"ס  ,מלקוח אוהד 16נתקבל שיק מספר   6/4/13

  123מספר 

  .ח"ש 10 בס(ה בבנק. הבנק דרש עמלה יהועבר לגבי 67שיק מספר   7/4/13

  

 נקודות). 21בית העסק "איריסי!" ( שעדיי� לא נרשמו בספרי היומ� ותרשו! את פעול  .5

 זכות חובה פרטי�  אסמ' ז"פ  חובה� ( ח חובה� ( ח ארי�ת
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  נקודות).  7( 7/4/13כ( הצג את היתרה ליו! חר הצג את כרטיס שיקי! לקבל, לאחר שהועברו אליו כל רישומי היומ�, וא  .6

  

  לקבל י�שיק

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

  ח'       יתרה        

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

לאשראי  רש מהעסק ביטחונות. הבנק דח"ש 120,000אישור למסגרת אשראי בס(  "שקלי!"קיבל העסק מבנק  1/5/13ביו!   .7

  ממסגרת האשראי. 120%לפי  שסכומ! מחושב, בשיקי! מעותדי!

  ?נקודות) 2הסכו! שעל העסק להעביר לבנק כביטחונות ( מהו

    

  חישובי�:  
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  נקודות) 40פרק שני (

  נקודות). 20 – נושא(לכל  ו'(ג' מהנושאי� שניי�על  ענה

  

  נקודות) 02( לקוחהתאמת ספק ): 9(8 ' (משימותגנושא 

  :   2013 סראבחודש מ בספרי הספק נת�יע להל� חשבו� הלקוח אבריאל כפי שהופ

  �ספרי הספק נת

  חשבו� הלקוח אבריאל

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

 ח' 12,340   יתרה    1/3/13

 ח'  20,460  8,120 מכירות 314 4/4 מכירת סחורה 4/3/13

 ח'  15,460  5,000  32תקבול בשיק   222 9/3 שיק לקבל 9/3/13

 ח'  14,260  1,200 החזרת סחורה 210 14/3 החזרת מכירות 14/3/13

 ח'  7,960  6,300  47תקבול בשיק  262 20/5 קופת שיקי! 20/3/13

  

  : 2013 בחודש מארסע  בספרי הלקוח אבריאל כפי שהופי �להל� חשבו� הספק נת

  ספרי הלקוח אבריאל

  �חשבו� הספק נת

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

 ז' 12,340   יתרה    1/3/13

  ז'  20,460  8,120  קניות 314 3/6 ת סחורהיקני 4/3/13

 ז'   28,580  8,120  קניות 314 3/6 ית סחורהיקנ 4/3/13

 ז'    28,080   500 32תשלו! בשיק   222 9/5 רעו�ישיק לפ 9/3/13

 ז'   26,688  1,392   החזרת סחורה 210 15/5 החזרת קניות 14/3/13

 ז'   20,388  6,300 47תשלו! בשיק   262 16/6 עו"ש בנק 20/3/13

 ז'    20,040   348 הנחה מסחרית 198 27/3 מסחרית ההנח 27/3/13

  

  הערות:

  בספרי הלקוח אבריאל פעמיי!.נרשמה  4/3/13מיו!  314ר חשבונית מס מספ  .1

  .כפי שנרש! בספרי הלקוחש"ח  500ולא ש"ח  5,000הסכו! הנכו� הוא  – 32תקבול בשיק מספר   .2

  הספק ללא מע"מ. נרשמה אצל, 16%בשיעור כולל מע"מ  ,ח"ש 1,392החזרת סחורה בס(   .3

  .87חשבונית מס זיכוי נפקה הו. ח"ש 348הנחה מסחרית בס(  עלאת הלקוח אבריאל טר! זיכה  �הספק נת  .4
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  .נקודות) 16( 31/3/13 לקוח ליו! ספק ערו( טבלת התאמה של  .8

  

  ספרי ספק נת�  ספרי לקוח אבריאל  פרטי�  � נגדי( ח

             

            

            

            

            

            

            

            

            

  

  .קודות)נ 4בספרי הלקוח אבריאל (להתאמות הנדרשות  רשו! פעולות יומ�  .9

 

�  זכות  חובה  פרטי�  � זכות( ח  � חובה( ח  תארי
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  נקודות) 20): משכורת (16(10נושא ד' (משימות 

  

  10(16נתוני� לשאלות 

  :2013להל� נתוני שכר של העובד יאיר אביבי לחודש מאי 

מצב   ש� העובד

  משפחתי

  שכר יומי

  (ש"ח)

ימי 

  עבודה

 נסיעות

  (ש"ח)

 פרמיה

  ח)(ש"

  שעות   נוספות

לפי 

125%  

לפי 

150%  

(מועסק על  360  רווק  יאיר אביבי

 8שכר של  בסיס

  )שעות עבודה ביו!

22  200  350  24  12  

  

  .נקודות) 2( יאיר אביבי בעבור שעות נוספות העובד ו שלשכר חשב את  .10

 חישובי�:

      

      

      

      

  

  .)נקודות 2( אביבי יאירהשכר ברוטו של  חשב את  .11

 חישובי�:

      

      

      

      

  

  :נקודות) 2שלהל� (הנתוני!  לפייאיר אביבי של העובד ממשכורתו בריאות וביטוח  הניכוי לביטוח לאומיסכו! חשב את   .12

  

  ביטוח לאומי וביטוח בריאות  

  3.5%   ח"ש 4,984הכנסה עד 

  12%   ח"ש 4,984הכנסה מעל 

  חישובי�:  

      

      

      

      

  

  . 4.16%ש"ח הוא  6,500ביטוח הפנסיוני עד לתקרת שכר של שיעור הניכוי ל  .13

 .נקודות) 2( חשב את סכו! הניכוי לביטוח פנסיוני ממשכורתו של העובד יאיר אביבי

  חישובי�:  
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  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

10  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  .ת)נקודו 2( אביבי יאיר משכרו של העובד 2.5%הניכוי לקר� השתלמות בשיעור סכו!  חשב את  .14

  חישובי�:  

      

      

      

  

 .נקודות) 4( לאחר כל הניכויי!אביבי  השכר נטו של יאיר חשב את. ש"ח 733 נוכה מס הכנסה בס(אביבי משכרו של יאיר   .15

  חישובי�:  

      

      

      

  

  .נקודות) 6( תשלו! השכר נטול. רשו! פעולת יומ� 5/6/13לתארי( , 87יאיר אביבי שול! בשיק מספר שכרו נטו של   .16

  

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

                 



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

11  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 02( פי מסמכי� ואירועי�(רישו� ביומ� על ):17(משימה  'הנושא 

  להל� מסמכי! שטר! נרשמו בבית העסק "מזגנית" העוסק במכירת מזגני!:

  א.

  מזגני עילית

  3רחוב הראשוני� 

  י�(בת

  

  עוסק מורשה

  974029167 מספר  

 �  1/5/13תארי

  

  358 ית מס מספרחשבונ

  מקור

  

  לכבוד

  , רמת ג�5מזגנית, רחוב התפוחי! 

  סכו�  מחיר ליחידה  פרטי�  כמות

  14,000  2,800  מזגני! עיליי!  5 

  1,400    10%הנחת לקוח      

  12,600   סה"כ

  2,016  16% מע"מ

  14,616  כולל מע"מ סה"כ 

   1/6/13ז"פ 

  

  אהרוןחתימה: 

  

  

  ב.

  

  מזגנית

  5רחוב התפוחי� 

  ג�( תרמ

  

  עוסק מורשה

  940218402 מספר  

  

�  4/5/13  תארי

  476 קבלה מספר

  העתק

  נתקבל מאת:

  , חולו�8אלקטריק בע"מ, רחוב הנרקיסי! 

  סכו�  ז"פ  בנק  מספר שיק

  4,800  4/5/13  בנק אגורה  504

  6,700  20/5/13  בנק אגורה  505

        

    מזומני!

  11,500  סה"כ

    רינת :חתימה

  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

12  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  ג.

 

  מזגנית

  5ב התפוחי� רחו

  ג�( רמת

  עוסק מורשה

  940218402מספר 

 �  10/5/13תארי

  136 מספר זיכוי מס חשבונית

  העתק

  

  לכבוד

  אביב , תל3א.ב. מזגני!, רחוב  האיילי! 

  סה"כ  פרטי�  כמות

  כ"ס דג! ריצפתי 3.5מזג�     1

   30/4/13החזרה מיו! 

3,800  

  3,800  סה"כ

  608  16% מע"מ

  4,408  כולל מע"מסה"כ  

    תמימהחתימה: 

  

 ד.

  עוסק מורשה  תחנת דלק  דרור

  984709793   1רחוב הניצני� 

  חיפה

  454תחנה מספר 

  392ית מס / קבלה מס' חשבונ

  מקור

  16/5/13תארי�      16 840 41מספר רכב  

  לכבוד

  , רמת ג�5מזגנית, רחוב התפוחי! 

  ח"ש  אג'  מחיר  ליטר  

  510  00  5.1  100  96בנזי� 

          91בנזי� 

  400  00  4  100  סולר

          נפט

  910  00  סה"כ  

   145  60  מע"מ 16 %  

   1,055  60  סה"כ כולל מע"מ  

  559שול! בשיק מספר  

  אורי  :חתימה

  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

13  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  ה. 

  

  בנק אגורה

  2רחוב החלו� 

  חולו�

  הישיקי� לגבי  –הפקדה 

  16 סני4: מרכז

�  20/5/13 תארי

  

    מזגניתמאת: 

  ג�  , רמת5רחוב התפוחי! 

  חשבו�סוג 

  עו"ש

  מספר חשבו� מוסר שיקי�

234/23   

  סכו� השיק

  מס'  תארי� השיק

  חשבו�

סני4 

�  נמש

 �משו

  על בנק
  מספר השיק

  יו!  חודש  שנה

  289  כס�  009  32  30  06  2013        9  1  0  0

                            

  רותיחתימה                                           הופקד ע"י רותי                                                                

  

  .נקודות) 20(בית העסק "מזגנית" ה של  אמסמכי! ה פי  מ� עלות יולופערשו!   .17

  .לעסק חשבו� עו"ש בבנק הערה:

  

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

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

14  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 02( קופה קטנה): 21(18(משימות ' ונושא 

  לבבי":כ"פרח  העסקבבית  באמצעות קופה קטנה ועשנשעל פעולות  לפני( נתוני!

  

  .ח"ש 300יתה יההיתרה בקופה קטנה  1/5/13 ביו!

   , המנהלת את הקופה הקטנה של העסקוהועברו לעובדת אורית ,במזומ� ח"ש 800ו דמי מחזור בס( נתקבל 1/5/13 ביו!

 .)33(שובר תשלו! 

  

  :2013 להל� פירוט ההוצאות/פעולות שנעשו במהל( חודש מאי

  

�  (ש"ח) סכו�  אסמכתא  פרטי�  תארי

  150.0  23חשבונית עסקה/קבלה   תיקו� מנעול דלת ראשית   1/5/13

  139.2  76חשבונית מס/קבלה   ית דיו למדפסתקני  4/5/13

  58.0  87חשבונית מס/קבלה    נסיעה במונית  7/5/13

  208.8  59חשבונית מס/קבלה    קניית קלסרי!   14/5/13

  92.8  80חשבונית מס/קבלה    קניית חומרי ניקיו�  16/5/13

  100.0  102קבלה   תרומה לאקי"!  21/5/13

  210.0  ודשיחופשי ח  נסיעות באוטובוס  28/5/13

  . 16%כוללות מע"מ בשיעור (אלה שנתקבלה בעבור� חשבונית מס) ההוצאות שחל עליה� מע"מ  הערה:

  

  .נקודות) 14.5( 2013 לחודש מאי לבבי"כשל "פרח  ערו( את דוח קופה קטנה  .18

 

  

�  תארי

  

  נתקבל

  

  פרטי�

  

  אסמ'

  (ש"ח) ת  ש  ל  ו  מ  י  �

  מע"מ                 סה"כ

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      סה"כ

       הוצאות 

    יתרה 

  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

15  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  ?)הנקוד 1( 31/5/13ליו!   לבבי"כשל "פרח  מהי היתרה בקופה קטנה  .19

 חישובי�:  

      

      

  

  נקודות). 2.5( 31/5/13השלמת דמי מחזור במזומ� ליו! רשו! פעולת יומ� ל  .20

 

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

                

  

  ?)ותנקוד 2( צאותיו באמצעות קופה קטנהעסק מנהל חלק מהו ביתמדוע   .21

      

      

  

  

  נקודות) 30פרק שלישי (

  קודות).נ 10 – נושא(לכל  א"י(ז' מבי� הנושאי� השלושעל  ענה

  

  נקודות) 10(חישוב ריבית על יתרות משתנות   :)24(22נושא ז' (משימות 

  להל� ד� מידע שנתקבל מבנק ארצישראלי:

  בנק ארצישראלי

 200סני4 השוש�  

  

 ד4 מידע

  לכבוד

  תיק וספר

  7רחוב הערמוני! 

 חיפה

  מספר חשבו�  סוג חשבו�

  

 44/213  חח"ד

30/4/13�: תארי ש"ח חובה 34,800 :יתרה מד� קוד! 

� יתרה זכות חובה אור/אסמכתאית תארי

 ח' 34,800   יתרה 1/5/13

    7,500 44משיכה בשיק מספר  8/5/13

   12,400  12הפקדת שיק מספר  14/5/13

    1,400 הוראת קבע – טלפו� 23/5/13

   4,500  הפקדת מזומני! 24/5/13

    245  דמי ניהול  30/5/13

     4.8% ריבית 31/5/13

  

  .נקודות) 2(, ומלא אותו בד� המידע הנ"ל חשב את היתרות לאחר כל תנועה  .22

  חישובי�:

      

      

        



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

16  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  .4.8% בשיעורנוהג לחייב את לקוחותיו בריבית שנתית  הבנק  .23

  .נקודות) 6( 22חשב את סכו! הריבית על כל היתרות שחישבת במשימה 

  ב בכל דר( שתמצא לנכו�.לחש אפשר .המלצה בלבדהיא  ונהתנהטבלה ה הערה:

  

�  ריבית 'מס  ימי� 'מס  יתרה  יתרה  אור/פעולהית  תארי

              

              

              

              

              

              

              

              

  

  חישובי�:

  

                                

  

                                

  

                                  

  

                                

  

                                  

  

                                  

  

  .נקודות) 2( חיוב הבנק בדמי ניהולל שטר! נרשמה בספרי העסק! פעולת יומ� ורש  .24

  

�  זכות  חובה  פרטי�  � זכות( ח  � חובה( ח  תארי

            

            

  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

17  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10החלפת צרור שיקי� בשיק בודד ( :)27(25נושא ח' (משימות 

  

  :15/7/13ונו זמ� פירעו, 698אשר הוחלפו לשיק אחד שמספרו  שיקי! הוששללהל� 

  ז"פ  סכו� השיק  שיק 'מס

  23/4/13  ש"ח 14,000  86

  4/6/13  ש"ח 18,500  87

  22/6/13  ש"ח 12,500  88

  

 ?נקודות) 5( שלושת השיקי! שלעילרעו� הממוצע של יזמ� הפ מהו  .25

  בכל דר( שתמצא לנכו�. לחשב אפשר .המלצה בלבדהיא  הנתונההטבלה  הערה:

  

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

          

          

          

          

  חישובי�:

    

                                  

  

                                  

  

                                  

  

  

  .4%בשיעור ת ישנתריבית מחויבת בדחיית תשלו!   .26

  ?נקודות) 4( 698מספר  סכו! הריבית שנדרש לשל! בגי� דחיית התשלו! בשיק מהו

    

  חישובי�:  

  

                                  

  

                                  

  

                                  

  

  

  ?נקודה) 1( (כולל הריבית) 698מספר  מהו סכו! שיק  .27

    

  חישובי�:  

  

                                  

  

                                  

  

                                  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

18  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10טופס הפקדה בבנק (: )29(28נושא ט' (משימות 

  

  שיקי! מהלקוח שלו! נוריאלי:ני " שיפה"טי� וט קהספ בליק 16/5/13 יו!ב

  

  תל אביב בנק
 16הרקפות סני� 
  4אלנבי  רחוב

 אביב תל
  שלו� נוריאלי :ש� בעל החשבו�

  14האצ"ל   רחוב
  908756(03 טלפו�               אביב(תל

  901829841   מספר עוסק מורשה
  

   pay to or order ________________________________________טיפהטי4 ו שלמו לפקודת         
  

  בלבדש"ח ארבעת אלפי! וחמש מאות 

  
    

� נוריאלי  חתימה   16/5/13    תארי
 67מספר שיק                    16/ 9    מספר סני4 ובנק                   456   מספר חשבו�    

  

  
  תל אביב בנק

 16 רקפותהסני� 
  4אלנבי רחוב 

 אביב תל
   נוריאלי : שלו�ש� בעל החשבו�

  14האצ"ל   רחוב
  908756(03 טלפו�               אביב(תל

  901829841 מספר עוסק מורשה
  

  pay to or order ________________________________________טיפהטי4 ו שלמו לפקודת         
  

  בלבד ש"חאלפי! וחמש מאות  ששת 

  
    

� נוריאלי  חתימה   16/6/13    תארי
 68מספר שיק                   16/ 9    מספר סני4 ובנק                   456       מספר חשבו�

  

4,500  

6,500  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

19  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

 כל שטר) ש"ח 100שטרות בני  30( ש"ח 3,000מזומני! בס( ומיידי לפירעו� השיק  " אתטיפה"טי� ו דיפקה 16/5/13 ביו!  .28

  .111/11מספר חשבו�  ;שבו�: עו"שחהסוג . אביב , תל4רחוב הירקוני!  ,11סני� חבצלת  ,"שקלי!"בבנק 

  ההפקדה נעשתה על ידי רוני.

  נקודות). 5את טופס ההפקדה בבנק לפי הנתוני! הנ"ל (מלא 
  

  בנק
  קי!יהפקדת מזומ�/ ש

  
__________ �  תארי

  סני4 _________
 

                                      
  
 מספר חשבו�            סוג חשבו�  

  
  מאת

 
  

 סה"כ
  

 כמות
  
� ער

  
 מספר שיק

  
 בנק

  
 סני4

  מספר
 חשבו�

  
 סכו� השיק

              
              
              
              
              
              

 קי�יסה"כ בש סה"כ במזומ�                 

         הופקד על ידי __________________
 חתימה ________________

  

 .נקודות) 5( הסבר בקצרה מהו שיק בנקאי  .29

      

      

      

  



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

20  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10( תיקו� חשבונית מס :)31(30' (משימות ינושא 

  

  :ל למקלחת"ומהספק "הכ בבית העסק "מקלחוני מאיר" נית שנתקבלהחשבו להל�

  ל למקלחתוהכ

  4רחוב רובי� הוד 

  רחובות

  עוסק מורשה

  934891617 מספר  

 �  1/5/13 תארי

  

  111ית מס מספר חשבונ

  העתק

  

  לכבוד

  , רחובות2מקלחוני מאיר, רחוב ד� די� 

  סכו�  מחיר ליחידה  פרטי�  כמות

  15,300  2,250  מקלחוני!  6

        

  15,300   סה"כ

  2,448  16% מע"מ

  17,748  כולל מע"מסה"כ 

   15/5/13ז"פ   

  נורית: חתימה

  

  

 ההונפק החשבונית. להל� 98בחשבונית מס זיכוי מספר  אותה ותק� תאת הטעו זההנפלה טעות.  111מס מספר הבחשבונית   .30

 נקודות). 8ול למקלחת" (ידי "הכעל 

  

   
  
  
  

  עוסק מורשה
      מספר

�  13/5/10 תארי
  

  ____ מספר זיכוי מס חשבונית
  העתק/מקור 

  
  לכבוד

  סה"כ  מחיר ליח'  פרטי�  כמות
        

      

    סה"כ
    16% מע"מ

    כולל מע"מסה"כ  
     מה: חתי

  

  .נקודות) 2( הצג חישוב ?כיצד הושפע סכו! המע"מ מהשגיאה (הא! המע"מ גדל או קט�)  .31

  

  חישובי�:  

      

      



  מדינת ישראל
  גשע", ת3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�  משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה

  אד! אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח
  תחו! בחינות

 

21  
 2013, 3004, הנהלת חשבונות רמה א', מערכת 8145מס'  שאלו�

  נקודות) 10ברירה ((שאלות רב :)53(32א (משימות "נושא י

  נקודות). 2.5 –. הק4 בעיגול את האות המציינת את התשובה הנכונה (לכל שאלה 32(35השאלות  כל ענה על

  

 תעד פעולה זו?מעסק מש( לצרכיו הפרטיי! סחורה. איזה מסמ( בעל   .32

 חשבונית מס זיכוי  א.

 חשבונית מס  ב.

 קבלה  ג.

  שובר תשלו!  ד.

  

 תעד פעולה זו?מאיזה מסמ( הועברו מזומני! מקופת העסק לקופה קטנה.   .33

 שובר תשלו!  א.

 קבלה  ב.

 חשבונית מס זיכוי  ג.

 חשבונית מס חיוב  ד.

  

 נחשבת השקעה של בעל העסק בעסק?ה ָמ לְ   .34

 נכסי! של העסק  א.

 הוצאות של העסק  ב.

  עסקכלפי ההעסק התחייבות של בעל   .ג

 התחייבות של העסק כלפי בעל העסק  .ד

  

 רווח ברוטו) של העסק?( מילוהרווח הגאילו חשבונות משפיעי! על   .35

 1/1 ליו! קניות, מכירות, הוצאות פרסו!, מלאי  א.

  1/1 ליו! מלאי, מכירההוצאות רות, קניות, מכי  ב.

 קניות, מכירות, החזרות סחורה, הנחות מסחריות  .ג

 קניות, מכירות, הוצאות מכירה, הנחות מזומני!  .ד

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!


