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1  
 2011 ,3002מערכת  ,, הנהלת חשבונות רמה א'8145 שאלו� מס'

  
  נוער –בחינת גמר 
  "אקי� תשע

  הנהלת חשבונות רמה א'
  מבח� עיוני 

  8145שאלו� מס' 

  )4( 3002מערכת 

  )56, 55( מסלול תעשייתי
  

  הנחיות לנבח�, 

  

  מבנה השאלו� ומפתח הערכה:

  נקודות   30  ב'! הנושאי" א'מ אחדענה על נושא  פרק ראשו�:

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

  נקודות  30  י"א!הנושאי" ז'מ שלושהענה על  פרק שלישי:

  נקודות  100  ל:וס� הכ

  מחשבו� חומר עזר מותר לשימוש:

  

  הוראות מיוחדות:

  כתוב בעט בלבד.   .1

  גבי השאלו�, במקו" המיועד לכ*.!לכתוב את התשובות לשאלות ע  .2

  גבי השאלו�.!שובי" עלערו* את החי .חובה להציג את כל שלבי הפתרו�, לרבות החישובי"  .3

  גבי השאלו�.!על ,פרטי* האישיי" הודבקה המדבקה המתאימה, ובה בדוק כי  .4

  /ה.ו" הבחינה מסור את השאלו� למשגיחבסי  .5

  

  16%המע"מ מחושב לפי 

  

  

  

  מדבקה

  

  
                                                                      

                                                                   :�  שעות וחצי 3לרשות
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  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.

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

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

  .ב')מבי� הנושאי� א' דאח ענה על

  
  נקודות) 30שיקי� מעותדי� ( :)2)1(משימות  נושא א'

  

  בבית העסק "שחקי"": שנמצאכפי  ,30/4/11ליו"  יהילהל� כרטיס שיקי" לגב

  יהיכרטיס שיקי� לגב
  

   

  

  

  

  ".האושר"לעסק חשבו� עו"ש בבנק  הערה:

  

  "שחקי"": בית העסק נרשמו בספרי עדיי� לאלהל� פעולות ש
  

  .נגבה (כובד) 59' שיק מס  25/4/11

  לא כובד. , א*יה בבנקיהועבר לגב 80' שיק מס  26/4/11

  ש"ח. 20חזרת שיק בס* ההבנק חייב את העסק בדמי 

  .טחו� בבנקייה בבנק לביהועבר מגב 63 'שיק מס  27/4/11

  .יה בבנק (מתו* תיק שיקי" מעותדי")יהועבר לגב, 1/6/11 , שזמ� פירעונוח"ש 5,400 *ס!לע 97 'שיק מס  30/4/11

  

  נקודות). 24נרשמו בספרי בית העסק "שחקי"" ( שעדיי� לאעולות רשו" את הפ  .1
  

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

                 

                
                
                
                
                

  

  .נקודות) 6( 30/4/11צג את היתרה ליו" וה ,שהועברו אליו כל רישומי היומ� יה, לאחריאת כרטיס שיקי" לגב הצג  .2
  

�   יתרה זכות חובה פרטי� ז"פ אסמ' � נגדי) ח תארי
  ח'  32,000     יתרה        30/4/11

                 

                 

                 

                 

  

�   יתרה זכות חובה פרטי� ז"פ אסמ' � נגדי) ח תארי
  'ח  7,800   7,800  59שיק מס'   25/4/11  952  לקוח אבי  5/4/11

  'ח  17,100   9,300  80שיק מס'   15/5/11  490  לקוח שיר  12/4/11

  'ח  23,800   6,700  63שיק מס'   28/5/11  850  לקוח רונ�  24/4/11

  'ח  32,000   8,200  19שיק מס'   31/5/11  390  לקוח  תמיר  30/4/11
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  נקודות) 30רישו� ביומ� מתו� מסמכי� ואירועי� ( :)3(משימה  נושא ב'

  

  פעמיי":!מכירת כלי" חדצחו�", העוסק ביבית העסק "נשעדיי� לא נרשמו במסמכי" שני להל� 

  
  801מסמ� א': חשבונית מס מס' 

  
  צחו�ינ

  3רחוב קק"ל 
  רמת השרו� 

  

  עוסק מורשה
    933487234מספר  

                                                      
                                                                   �    3/5/11 תארי

  
   801' חשבונית מס מס                           

                                                             
  העתק                                                                            

  
  לכבוד

  , הרצליה 6כלי ונוי, רחוב החבצלת  
  סכו"  מחיר ליחידה  פרטי"  כמות
   2,000     1   פעמיות!חדכוסות    2,000
  2,000  1  פעמיות!צלחות חד   2,000

  )400(     10%הנחת לקוח     
     3,600            סה"כ                                         

  576  16% מע"מ                                       
     4,176  כולל מע"מ כסה"                                       
  

  3/6/11ז"פ     
  

  אבי חתימה:

  

  
  

  348מסמ� ב': קבלה מס' 
  

  נרקיסי�
  1רחוב השלו� 
  רמת השרו� 

  

  עוסק מורשה
  983671098מספר  

   

                                                                        
                                                                         �   20/5/11 תארי

           
  348' קבלה מס                                       

     
  מקור                                                                                  

  נתקבל מאת:
  , רמת השרו�3צחו�, רחוב קק"ל ינ

  כו�ס  ז"פ  בנק  שיק 'מס
  3,000  20/5/11  אוצרות   487
  2,000       5/6/11  אוצרות            488
          
  500  מזומני"                               

  5,500  סה"כ                                                      
  רו� :חתימה
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  פעמיי":! העוסק במכירת כלי" חדצחו�", יבית העסק "נשעדיי� לא נרשמו ברועי" ילהל� א
  

�  מסמ�   רועיאה  תארי

   .פעמיי"!מגשי" חד 5,000 ל למסיבה"ונקנו מספק "הכ  24/5/11

. 495 'התשלו" בוצע בשיק מס. ח"ש 1.50 למגש:מחיר 

  .30/5/11ירעו�: פמ� ז

  780' מס מס חשבונית

. פעמיי"!מגשי" חד 500ל למסיבה" והוחזרו לספק "הכ  26/5/11

  ח."ש 1.50גש: מחיר למ

  446' זיכוי מס – חשבונית מס

ח. התשלו" "ש 4,000רכי המשרד בס* ולצ נקנה מחשב  29/5/11

  .29/5/11בוצע בשיק ליו" 

  37חשבונית מס/קבלה 

  
  

  נקודות). 6 –(לכל מסמ*   צחו�"ירשו" את המסמכי" והאירועי" ביומ� בית העסק "נ  .3

  לבית העסק חשבו� חח"ד בבנק. הערה:
  

  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות) ח  � חובה) ח  �תארי
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  נקודות) 40פרק שני (

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

  

  נקודות) 20התאמת בנק ( :)4(משימה  נושא ג'

  

  העסק "סיגליות" לחודש מאי:בית להל� חשבו� חח"ד בספרי 
  

�   יתרה זכות חובה פרטי� אסמ' � נגדי) ח תארי

  ח'  8,500     יתרה       1/5/11

  ח'  6,200 2,300    666שיק   765  ספק אלי  4/5/11

  ח'  11,800   5,600  הפקדת שיקי"    קופת שיקי"  8/5/11

  ח'  7,600 4,200    887שיק   505  ספק יוני  10/5/11

  ח'  1,300 6,300    45שיק   732  ספק אלוני  12/5/11

  ז'  5,800 7,100        596שיק   453  ספק שרו�   28/5/11

  ח'  2,600   8,400  777שיק   389  קופת שיקי"  29/5/11

  

  כפי שנרש" בבנק "יהלומי"" לחודש מאי:, העסק "סיגליות"בית להל� ד� מידע של 
  

�    יתרה  זכות  חובה  'אסמ  פעולהה  תארי

  ז'  8,500        יתרה  1/5/11

  ז'  6,200    2,300  765  666שיק   4/5/11

  ז'  11,800  5,600      הפקדת שיקי"  8/5/11

  ז'  7,600    4,200  505  887שיק   10/5/11

  'ז  1,300    6,300  732  45שיק   12/5/11

  ז'  6,100  4,800    777  הפקדת שיק  29/5/11

  'ז  4,900    1,200  432  וראת קבעה – טלפו�  30/5/11

  'ז  4,470    430    חובה –ריבית   30/5/11

  

  הערות:

 .יה בבנקיהוצג לגב עדיי� לא ח"ש 7,100 *ס!לע 453' שיק מס  )1(

  ש"ח. 8,400* ס!היא על 29/5/11הפקדת שיקי" מיו"   )2(

 .וראת קבעבה –ח "ש 1,200עבור הוצאות טלפו� בס* בהבנק  של רש" חיוב עדיי� לאהעסק   )3(

   .ח"ש 430 *ס!להבנק בריבית עשל רש" חיוב  העסק עדיי� לא  )4(

  

  .נקודות) 20ערו* טבלת התאמה (  .4

  

  טבלת התאמה

 הבנקספרי  "סיגליות" ספרי פרטי�

 זכות חובה זכות חובה
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  נקודות) 20קטנה ( ופהק :)7)5(משימות ( נושא ד'

  

  :2011אפריל  חודשב"סגלגלי"" להל� נתוני קופה קטנה של בית העסק 

  .16%כל הסכומי" כוללי" מע"מ בשיעור  הערה: 
  

�  הערות  סכו�  תיאור הפעולה  אסמכתא  תארי

    1,200.00  העברה לקופה קטנה מקופת מזומ�  100 שובר תשלו"  1/4/11 

    127.60  קלסרי" ודפי" למדפסת תיקני  65 חשבונית מס/קבלה  5/4/11 

    46.40  נסיעה במונית  77 חשבונית מס/קבלה   8/4/11

     92.80  ולי" ומעטפות מהדוארב תיקני  83 חשבונית מס/קבלה  13/4/11 

    81.20  קפה וסוכר למשרד ,ת תהיקני  25 חשבונית מס/קבלה   20/4/11

  נעשה על ידי עוסק פטור  300.00  תריסי" תיקו�   58חשבונית מס/קבלה/עסקה    27/4/11

    232.00  ת דיו למדפסתיקני  46חשבונית מס/קבלה   28/4/11

    116.00  חבילה בדואר משלוח    93 חשבונית מס/קבלה  30/4/11 

  

  .נקודות) 16( 2011ערו* דוח קופה קטנה לחודש אפריל   .5
  

  
�  תארי

  
  נתקבל

  
  פרטי�

  
  אסמ'

  ת  ש  ל  ו  מ  י  �
  מע"מ  נסיעות  משרד  תיקו�  בודיכ  דואר  סה"כ

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

                      סה"כ
       הוצאות 

    יתרה
  

  ).נקודה 1( _________ :היתרה בקופה קטנה היא  .6

  

  .)נקודות 3( ההוצאות שנעשו מקופה קטנהמ לכל אחתומ� רשו" פעולת י  .7
  

�  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי
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  נקודות) 20חיוב/זיכוי (מס  חשבוניות :)8(משימה  נושא ה'
  

  , העוסק במכירת דגי נוי:מו בבית העסק "אקווריו""נרש שעדיי� לאלהל� מסמכי" 

  

  83מסמ� א': חשבונית מס חיוב/זיכוי מס' 
  

  דגיגוני�
  4רחוב  הארבעה 

  רמת אביב
  

  עוסק מורשה
987674276    

                                                                      �  11/5/20 תארי
           

  83 'מס חיוב/זיכוי מס חשבונית                          
  מקור                                                                                   

  
  לכבוד

  , רעננה8אקווריו", רחוב יהודה הנשיא 

  סה"כ  מחיר ליח'  פרטי�  כמות 
   דגי זהב החזרת  10 

  15/5/11מיו" 
25  250  

  250  סה"כ                                    
  40  16% מע"מ                                    
  כולל מע"מ סה"כ                                    

  תיקי :חתימה
290  

  
  

  75חשבונית מס חיוב/זיכוי מס'  :מסמ� ב'
  

  אקווריו�
  8רחוב יהודה הנשיא 

  רעננה
  

  עוסק מורשה
947639822    

                                                                      �  11/5/22תארי
           

  75' מס מס חיוב/זיכוי חשבונית                          
  העתק                                                                                   

  
  לכבוד

  אביב!תל ,5דגי נוי, רחוב החציר 

  סה"כ  מחיר ליח'  פרטי�  כמות 
הנחה מסחרית ללקוח     

  קבוע
    600  

        
  600  סה"כ                                                
  96  16% מע"מ                                                
  "מכולל מע סה"כ                                                

  רונית :חתימה
696  
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  99חשבונית מס מס'  :מסמ� ג'
  

  אקווריו�
  8רחוב יהודה הנשיא 

  רעננה
  

  עוסק מורשה
947639822    

                                                                      �  11/5/27תארי
           

  99' מס מס חשבונית                          
  העתק                                                                                   

  
  לכבוד

  , נתניה6חיות מחמד, רחוב השקד 

  סה"כ  מחיר ליח'  פרטי�  כמות 
  200      ריבית פיגורי" בתשלו"     
        

  200  סה"כ                                                
  32  16% מע"מ                                                

  כולל מע"מ סה"כ                                                
  אירית :חתימה

232  

  
  88חשבונית מס חיוב/זיכוי מס'  :מסמ� ד'

  
  דגיגוני�

  4רחוב  הארבעה  
  רמת אביב

  

  עוסק מורשה
987674276    

                                                                      �  11/5/29תארי
           

  88ס' מ חיוב/זיכוי מס חשבונית                          
  מקור                                                                                   

  
  לכבוד

  , רעננה8אקווריו", רחוב יהודה הנשיא 

  סה"כ  מחיר ליח'  פרטי�  כמות 
הקדמת  עלהנחת מזומני"     

  תשלו"
    100  

  100  סה"כ                                                
  16  16% מע"מ                                                
  ולל מע"מכ סה"כ                                                

  ניר :חתימה
116  

  

  נקודות). 5 –כל מסמ* ל" (אקווריו""רשו" את המסמכי" ביומ� בית העסק   .8
  

�  זכות  חובה  פרטי�  'אסמ  ז"פ  � זכות) ח  � חובה) ח  תארי
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9  
 2011 ,3002מערכת  ,, הנהלת חשבונות רמה א'8145 שאלו� מס'

  נקודות) 20חשבונות סופיי� ( :)10)9(משימות  נושא ו'

  

  :31/12/10" ליו" ניצני"בוח� של בית העסק "היתרות מאז� מק חל להל�
  

  יתרהה  ש� החשבו�

  456,000  גולמירווח 

  28,700  פרסו" הוצאות

  12,400  הוצאות מסי" עירוניי"

  13,700  הוצאות חשמל

  16,500  הוצאות טלפו�

  10,500  הובלה הוצאות

  3,200  הוצאות בנקאיות

  21,000  הכנסות מהשכרת מחס�

  1,200  כנסות מריביתה

   23,800  אביב ספק

  20,900  רונ� לקוח

   27,000  שיקי" לקבל

   23,000  רעו�ישיקי" לפ

  250,000  משאית

   7,000  קופת שיקי"

  12,600  עו"ש בנק (חובה)

   123,600  31/12/10מלאי 

   144,000  אוהד – משיכות פרטיות

  145,100  הו� אוהד

  

  

  נקודות). 10( 2010פסד הנקי של בית העסק "ניצני"" לשנת ערו* וחשב את הרווח/הה  .9

  

  חשבו� רווח והפסד

  ש� החשבו�
  יתרה

  זכות  חובה
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10  
 2011 ,3002מערכת  ,, הנהלת חשבונות רמה א'8145 שאלו� מס'

  .נקודות) 10( 31/12/10סתיימה ביו" הלשנה ששל בית העסק "ניצני"" ערו* את חשבו� מאז� נעילה   .10

  

  החשבו� מאז� נעיל

  ש� החשבו�
  יתרה

  זכות  חובה
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11  
 2011 ,3002מערכת  ,, הנהלת חשבונות רמה א'8145 שאלו� מס'

  נקודות) 30פרק שלישי (

  נקודות). 10 – נושא(לכל  י"א)ז' מהנושאי� השלושעל  ענה

  

  נקודות) 10דוח מע"מ ( :)21)11(משימות  נושא ז'

  
  :2011חודש מאי ל "פת לח"" העסקלהל� ריכוז פעולות של בית 

  

  הערות  היתרה  פעולה

  לא כולל מע"מ     371,200  מכירת סחורה

  כולל מע"מ  27,840  הוצאות חייבות במע"מ

  כולל מע"מ      5,800  קניית מחשב

  לא כולל מע"מ     208,000  ית סחורהיקנ
  

 בעבורבית העסק "פת לח""  שישל"תשומות על נכסי" הסכו" מס ותשומות העסקאות, סכו" מס ה סחשב את סכו" מ  .11

  .נקודות) 8( 2011חודש מאי 
  

  מס תשומות    מס תשומות על נכסי�  עסקאות סמ  פעולה

        מכירת סחורה

        הוצאות חייבות במע"מ

        קניית מחשב

        ית סחורהיקנ

        סה"כ

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

וציי� מהו הסכו" שעל בית העסק "פת לח"" להעביר  את הסכומי" של מס עסקאות, מס תשומות נכסי" ומס תשומות,הצג    .12

  .נקודות) 2לתשלו" לאוצר (

  

                       ש"ח    מס עסקאות

     "חש   מס תשומות נכסי" 

     ש"ח    מס תשומות

  

  ש"ח        העברה לאוצר 
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12  
 2011 ,3002מערכת  ,, הנהלת חשבונות רמה א'8145 שאלו� מס'

  נקודות) 10על יתרות משתנות ( ריבית :)51)31(משימות  נושא ח'

  
  :"העושר"להל� ד� מידע שנתקבל מבנק 

  
  בנק העושר
 סני� צפו�

 ד� מידע

  לכבוד
  יוחנ� שמר

  1רחוב הכלנית 
 גבעת הזאבי"

  מספר חשבו�סוג חשבו�                                  
  

 987/12עו"ש בנק                                    

 31/5/11תארי*:                                         ש"ח חובה 10,300   :יתרה מד� קוד"

�  יתרה זכות חובה אור/אסמכתאית תארי

 ח' 10,300   יתרה  1/5/11

    5,200   82מס'  הפקדת שיק  8/5/11

     28,000 66מס' משיכה בשיק   13/5/11

    4,000 הוראת קבע –טלפו�   20/5/11

   13,200  40מס'   הפקדת שיק  26/5/11

    120  דמי ניהול חודשיי"  31/5/11

     4% ריבית  31/5/11
  

  .נקודות) 3חשב את היתרות לאחר כל תנועה (  .13

  .בי"לצור* עריכת החישוטבלה אי� חובה להיעזר ב הערה:

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

הבנק  חייב/זיכה. חשב את ריבית העו"ש ש4%את לקוחותיו בריבית שנתית בשיעור לזכות /בנק "העושר" נוהג לחייב  .14

  נקודות). 6יוחנ� שמר (בחשבונו של 

  

�  אור/פעולהית  תארי
  יתרה

  ריבית 'מס  ימי� 'מס  יתרה
  חובה  זכות

              

              

              

              

              

              

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

  

  

  נקודה). 1(                                                                                     :(לאחר חישוב הריבית) 31/5/11ליו" ציי� מהי היתרה   .15
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13  
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  נקודות) 10ניכיו� שיק ( :)19)16(משימות  נושא ט'
  

  16)19נתוני� לשאלות 

  .15/6/11 הוא השיק ירעו�פמ� ז ו.לכיסוי חוב ,לקוח תומרהש"ח מ 20,000 *ס!לע 78 'נתקבל שיק מס 15/3/11ביו" 

  :ה" יכיו� השיקלנהבנק תנאי . "העושר"הועבר השיק לניכיו� בבנק  20/3/11ביו" 

  8%: ריבית

  1.5%: עמלה

  ש"ח 30: הידמי גבי

  

  .נקודות) 6ניכיו� השיק (שגובה הבנק בעבור חשב את הריבית   .16

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

  

  

  .נקודה) 1(שגובה הבנק בעבור ניכיו� השיק חשב את העמלה   .17

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

  

  

  .נקודות) 2(שגובה הבנק חשב את הוצאות הניכיו�   .18

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

  

  

  נקודה). 1( העסק לאחר ניכיו� השיקשל הצג את הסכו" שיועבר לחשבו� הבנק   .19

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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14  
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  נקודות) 10משכורת ( :)22)02(משימות  נושא י'

  

  20)22נתוני� לשאלות 

  :2011לחודש מאי שכר של העובד מיכאל הלהל� נתוני 

  ש"ח 6,800: רוטושכר ב
  

  ניכויי� משכרו של מיכאל:

  ש"ח 590: מס הכנסה

  :חלקו של העובד – ביטוח לאומי

  3.5%: ח"ש 4,596עד 

  12%: ח"ש 4,596!מ

   :חלקו של העובד – ביטוח פנסיוני

  ש"ח 5,600עד תקרה של  3.33%

  

  .נקודות) 3עבור ביטוח לאומי משכרו של העובד (בהניכוי  סכו"חשב את   .20

  

  ובי�: חיש

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________  

  

  

  .נקודות) 3משכרו של העובד ( פנסיוניעבור ביטוח בהניכוי  סכו"חשב את   .21

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  

  

  

  .נקודות) 4( נטו של העובד לאחר הניכויי" ואת שכר בחש  .22

  

  חישובי�: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________  
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15  
 2011 ,3002מערכת  ,, הנהלת חשבונות רמה א'8145 שאלו� מס'

  נקודות) 10( ברירה)שאלות רב ):62)32(משימות  נושא י"א

  נקודות). 2.5 –הק3 בעיגול את האות המציינת את התשובה הנכונה (לכל שאלה  שלפני�. 23)26ות לענה על השא

  

  מהו שיק מוגבל?  .23

  .נית� להסבה שיק שאינו  א.

  .שיק שנית� להסבה  ב.

  .ל סיבה טכניתשיק שלא כובד בש  ג.

  .מוגבל לסכו" מסוי"השיק   ד.

  

  החזרת סחורה? כנגדחשבונית מס זיכוי (מקור)  א" קיבל ,בצעבית העסק יאיזו מהפעולות הבאות   .24

  .את הספק יזכה  א.

  .קאת הספ חייבי  ב.

  .את הלקוח יזכה  ג.

  .את הלקוח חייבי  ד.

  

  בית העסק רכש משאית לצרכיו המסחריי". הרכישה:  .25

  .עסקבית המגדילה את הוצאות   א.

  .העסקבית מקטינה את הוצאות   ב.

  .העסק מגדילה את נכסי בית  ג.

  .העסקמקטינה את התחייבות בית   ד.

  

  :קי"י. בעקבות רישו" השלקוח לכיסוי חלק מחובו שלנתקבלו שיקי" עסק ית הבב  .26

   .יתרת הלקוחתקט�   א.

   .יתרת הלקוחתגדל   ב.

  .שתנהיתרת הלקוח לא ת  ג.

  .יתרת הלקוח תהיה אפס  ד.

  

  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!
  


