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  בסיסי – 1הנהלת חשבונות סוג : ש� מקצוע בחינה  

 

  
  
  גמרמבח� 

  הנהלת חשבונות
  בסיסי – 1סוג 

  
  
  

  ,הנחיות לנבח�

  .ברירהשאלות רבות  50בשאלו� שלפני� 

  .עלי� לענות על כול�

  .את התשובה שבחרת עלי� לסמ� בתשובו�

  .יבדקי לאללא חישובי� המבח�  . לי� לערו� את כל החישובי� במחברת הבחינהע

 #ימצא מסומ� או מקושקש ינבח� ששאלו� שברשותו . אי� לסמ� סימני� כלשה� על גבי השאלו�

  .תיפסל בחינתו

  ).ה(מחברת הבחינה למשגיחאת התשובו� ואת ה, להחזיר את השאלו� עלי� בחינהה בסיו�

  .כלי כתיבה, מחשבו�: חומר עזר מותר לשימוש

  

  .16.5%מ מחושב לפי "המע

  

  
  

  שעות 3 ½לרשות� 
  

  
  
  
  

  !ב ה צ ל ח ה
  

  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל© 
  לשדר או לקלוט, לאחס� במאגר מידע, לתרג�, לצל�, אי� להעתיק

  .אופטי מכני או אחר שו� חלק משאלו� זה, בכל אמצעי אלקטרוני
  ללא רשות בכתב, לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא

  .המסחר והתעסוקה, של משרד התעשייהמאת מנהל מחלקת הבחינות 
  א� מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר
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  ?יקבל ביטוי ברישו� החשבונאי לארועי� הבאי� ימהאאיזה   .1

  .בהקפה ללקוח אור� ,מ"לא כולל מע, ח"ש 34,000נמכרה סחורה בס�   .א

 .ח"ש #50,000הצפויה היא כ לותומסע פרסו� שע מתכנ�ית העסק בבעל   .ב

 .בשיק מיידי, ח"ש 40,000בס�  �פיצויי פיטורילעובדת שולמו   .ג

 .מ"כולל מע ,ח"ש 12,300 במחיר, נרכש מזג� חדש בשיק מיידי  .ד

  

  4�2 ותנתוני� לשאל

עור� את ההתאמה בי� חשבו� הבנק בספרי העסק  "זרח�תכשיטי " עסקמנהל החשבונות של בית ה

  :לצור� ההתאמה, 2009לחודש יוני להל� הנתוני�  .מידע שהתקבל מהבנקלבי� ד/ ה

  "זרח�תכשיטי "בספרי 

  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  פ"ז  מכתאאס  חשבו� נגדי  תארי�

  ז   12,150  12,150    יתרה        1/6/09

  ז   20,490  8,340    שיק  5/6/09  374  ספק שיר  5/6/09

  ז   9,490    11,000  הפקדה  7/6/09  145  קי�יקופת ש  7/6/09

  ח   1,510    11,000  הפקדה  7/6/09  145  קי�יקופת ש  7/6/09

  ח   3,490  5,000    שיק  15/7/09  375  ספק גול�  15/6/09

  

  תדפיס בנק

    422סני/ גול� , "מזומאני"בנק 

  "זרח�"תכשיטי : לכבוד

  בספרי הבנק

  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  מכתאאס  תארי�

  ח   12,150    12,150  יתרה    1/6/09

  ח   20,580    8,430  שיק  374  6/6/09

  ח     9,580  11,000    הפקדה  145  7/6/09

  ח   10,840    1,260  חשמל ראת קבעהו  1004  24/6/09

  ז   10,975    135  ריבית    30/6/09

  :הערות

  .ח"ש 8,430 ואה 374 'שיק מסשל הסכו� הנכו�  •

  .13/7/09הוא  375 'מס של שיק זמ� הפירעו� •

  

  ?"זרח�תכשיטי "בבית העסק  30/6/09מת ליו� היתרה המותאמהי   .2

  ח"ש 7,485  .א

  ח"ש 10,975  .ב

 ח"ש 13,340  .ג

  ח"ש 24,315  .ד
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  ?374 'שיק מס מהי הפקודה המתקנת לרישו�  .3

  .א

  זכות  חובה   זכות� � ח  חובה� � ח

  90  90  "מזומאני"בנק   ספק שיר

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  90  90  ספק שיר  "מזומאני"בנק 

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  8,430  8,430  "מזומאני"בנק   ספק שיר

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח   חובה� � ח

  8,340  8,340  ספק שיר  "מזומאני"בנק 

  

  ?375' שיק מס מהי הפקודה המתקנת לרישו�  .4

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  פירעו�קי� ליש  ספק גול�

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  "מזומאני"ש "עו  ספק גול�

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  רעו�יקי� לפיש  "מזומאני"ש "עו

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  ספק גול�  "מזומאני"ש "עו
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  6�5 ותנתוני� לשאל

  .פתרונות סולריי� לחיסכו� באנרגיהעוסק ב" מגמה ירוקה"העסק בית 

  :2009שנרשמו בבית העסק בחודש יולי  פעולותלהל� 
  

  הערות  )ח"בש(הסכו�   הפעולה

  מ"כולל מע  198,500  קולטני שמשהכנסות ממכירת 

  מ"כולל מע  202,000  מהרצאותהכנסות 

  מ"לא כולל מע  140,000  יחשמלרכב כלי רכישת 

  מ"כולל מע לא  2,700  תנויהנחות מסחריות שנ

  .16.5% לפי מ מחושב"המע: הערה

  

  ?2009יולי  בגי� חודשמס עסקאות  בכמה מסתכ�  .5

  ח"ש 23,100  .א

 ח"ש 28,609  .ב

  ח"ש 56,278  .ג

 ח"ש 56,722  .ד

  

  ?2009לחודש יולי " מגמה ירוקה"בבית העסק מ "העסקות החייבות במע בכמה מסתכמות  .6

  ח"ש 140,000  .א

 ח"ש 341,076  .ב

 ח"ש 397,800  .ג

 ח"ש 400,500  .ד
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  8�7 ותנתוני� לשאל

  ". מנורת הקסמי�"בבית העסק נרשמו  שעדיי� לארועי� ילהל� א

 #3%ו 2%בהנחות רצופות של , מ"לא כולל מע, ח"ש 12,000נמכרה סחורה בס�  1/7/09ביו�   )1(

  .15/7/09 תמורת הקנייה התקבלה בשיק שזמ� פירעונו .במעמד המכירה

  .15/7/09 בשיק שזמ� פירעונו, ח"ש 5,000ס� של  חשבו�ה לשול� לספק ע 2/7/09ביו�   )2(

  .16.5%מ מחושב לפי "המע :הערה

  

  ?1/7/09ביו� " מנורת הקסמי�"בית העסק רש� ביפקודת היומ� שתמהי   .7

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מכירות  לקוח

  עסקאות מס

13,980.00  12,000.00  

1,980.00  

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  בהחו� � ח

  הנחה מסחרית שניתנה

  עסקאות מס

  600.00  לקוח

99.00  

699.00  

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מכירות  קי� לקבליש

  עסקאות מס

13,289.38  11,407.20  

1,882.18  

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מכירות  קופת מזומני�

  עסקאות מס

13,281.00  11,400.00  

1,881.00  
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  ?2/7/09ביו� " מנורת הקסמי�"בית העסק רש� ביפקודת היומ� שתמהי   .8

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  בנק ש"עו  ספק

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  רעו�יקי� לפיש  ספק

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  קי� לקבליש  ספק

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,000  5,000  קופת מזומני�  ספק

  

  13�9נתוני� לשאלות 

ח ברוטו "ש 5,200ס� של  2009השתכרה בחודש יוני  ,#5ו 3בני  ,נשואה וא� לשני ילדי�, שיר�

לביטוח בעבור חלקה ח בחודש "ש 260 המפריש שיר�". חוט השני"בעבודתה כשכירה בבית העסק 

  .פנסיוני

  

  :נוספי� �פרטי

  ):2009לפי נתוני יוני ( מעובד שכירטוח בריאות יבלטוח לאומי וישיעור הניכוי לב

  כ"סה  טוח בריאותיב  טוח לאומייב  

  ח"ש 4,756עד  של הכנסהמ

  )מהשכר הממוצע 60%(

0.4%  3.1%  3.5%  

עד ו ח"ש #4,756מהכנסה של יותר מ

מחלק השכר ( ח"ש 38,250 ה שלתקר

  )עמהשכר הממוצ 60%שמעל 

7.0%  5.0%  12.0%  

  

   ?זיכוי במס הכנסה לעובדת שיר�הנקודות  בכמה מסתכמות  .9

  נקודות 2.25  .א

 נקודות 2.75  .ב

  נקודות 4.25  .ג

 נקודות 4.75  .ד
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  ?שיר� ממשכורתה שלטוח לאומי יהניכוי לבבכמה מסתכ�   .10

  ח"ש 19.02  .א

 ח"ש 31.08  .ב

 ח"ש 50.10  .ג

 ח"ש 384.80  .ד

  

   ?שיר� ממשכורתה שלטוח בריאות יהניכוי לב כ�בכמה מסת  .11

  ח"ש 19.08  .א

 ח"ש 22.20  .ב

 ח"ש 147.43  .ג

 ח"ש 169.63  .ד

  

   ?בהנחה שהיא אינה חייבת מס הכנסה, משכורתה נטו של העובדת שיר� בכמה מסתכמת  .12

  ח"ש 4,720.27  .א

 ח"ש 4,940.00  .ב

 ח"ש 5,149.90  .ג

 ח"ש 5,200.00  .ד

  

  ?משכורתה של שיר�בגי� " חוט השני"בספרי  30/6/09יו� רש� ביומ� שתפקודת הימהי   .13

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,200.00  5,200.00  ז עובדת שיר� "חו  משכורתאות הוצ

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  5,200  5,200.00  ש בנק"עו  ז עובדת שיר� "חו

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  ז עובדת שיר�"חו  משכורת תאוהוצ

  וביטוח בריאות טוח לאומייב

  טוח פנסיונייב

5,200.00  4,720.27  

219.73  

260.00  

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  ז עובדת שיר� "חו

  וביטוח בריאות טוח לאומייב

  טוח פנסיונייב

  4,720.27  בנק ש"עו

219.73  

260.00  

5,200.00  
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  18�14 ותנתוני� לשאל

  :"חצי לוטוס"בבית העסק  2008לשנת " לחוכדור בד"פריט התוני� לגבי להל� נ

  י ת ר ה                  י צ א                       נ כ נ ס                                                             

מחיר   כמות  פרטי�  תארי�

  דהיליח

מחיר   כמות

  ליחידה

מחיר   כמות

  ליחידה

  25.00  180          יתרה  1/1/08

          25.40  215  יהיקנ  2/2/08

ה יהחזר קני  3/2/08

  2/2/08מיו� 

    15        

      49.00  240      מכירה  5/5/08

          26.00  300  יהיקנ  6/5/08

  

  :פרטי� נוספי�

  .ידהליח ח"ש 50הוא  31/12/08יו� ל" כדור בדולח"פריט המחיר המכירה של  •

   .ח"ש #2.50הסתכמו ב ידהמכירה ליחאות ההוצ

  .ח"ש #22,000ב "כדור בדולח"הסופי של הפריט  שווי המלאיהוער�  31/12/08ביו�  •

ידות יח 3התברר כי , מלאי הסופישווי הלאחר שנרשמה פקודת יומ� ל ,31/12/08ביו�  •

  .א� בטעות נכללו בהערכת המלאי ,הוחזרו לספק ,6/5/08יה מיו� ימקנ ,מהפריט

  

ספק כולל היחידות שהוחזרו ל" (כדור בדולח"של הפריט  סופישווי המלאי הבכמה מסתכ�   .14

  ?)FIFO(ר "נרי שיטת  פי ל ,31/12/08ליו�  )א� נכללו בטעות בהערכת המלאי

  ח"ש 7,800  .א

 ח"ש 9,000  .ב

 ח"ש 11,356  .ג

 ח"ש 38,953  .ד

  

א�  כולל היחידות שהוחזרו לספק" (כדור בדולח"הפריט  של מימוש נטוהשווי בכמה מסתכ�   .15

  ?31/12/08ליו�  )ת בהערכת המלאינכללו בטעו

  ח"ש 11,356  .א

 ח"ש 20,900  .ב

 ח"ש 22,000  .ג

 ח"ש 38,953  .ד
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  ?"חצי לוטוס"בספרי " כדור בדולח"לרישו� שווי המלאי הסופי של הפריט פקודת היומ� מהי   .16

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  20,900  20,900  קניות  מאז�מלאי סופי 

    .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  11,356  11,356  מלאי סופי מאז�  קניות

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  22,000  22,000   רווח והפסד מלאי סופי  מלאי סופי מאז�

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  38,953  38,953  מלאי סופי מאז�  רווח והפסדמלאי סופי 

  

  ?2008לשנת  "כדור בדולח"מהפריט בית העסק הגולמי של ח הרוובכמה מסתכ�   .17

  ח"ש 3,236  .א

 ח"ש 5,658  .ב

 ח"ש 11,356  .ג

  ח"ש 11,760  .ד

  

  :תשתק/ ברישו�) היחידות שהוחזרו לספק 3הכללת (הטעות בהערכת המלאי   .18

  .רווח גולמי גדול יותר  .א

 .רווח גולמי קט� יותר  .ב

 .גדולות יותר מחס�הוצאות   .ג

 .קטנות יותר מחס�וצאות ה  .ד

  

  :משתק/ עקרו�בעת רכישתו של נכס בספרי�  מחיר הרכישהרישו� ב  .19

  .טוריתהעלות ההיס  .א

 .התקופה החשבונאית  .ב

 .תביועקה  .ג

 .מהותיותה  .ד
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  21�20 ותנתוני� לשאל

המשכורת  .ח"ש 132,400 היא 31/12/08ליו� " היהעוגי"במפעל  משכורת אותיתרת חשבו� הוצ

  .לגת באופ� שווה במהל� השנהמתפ

  .ינוארמשכורת  חשבו�#לשניתנה לעובד ע ,ח"ש 400בס� מקדמה  היתרה כוללת •

  .נרשמהעדיי� לא  2008דצמבר משכורת  •

  

   ?שניתנה לעובדח "ש 400המקדמה בס�  לרישו�פקודת היומ� מהי   .20

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  400  400  משכורתאות הוצ  מקדמות לעובדי�

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  400  400  משכורת אותהוצ  משכורת לשל� אותהוצ

    .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  400  400  משכורת אותהוצ  משכורת לקבל אותהוצ

    .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  400  400  משכורת לשל� אותהוצ  משכורת אותהוצ

  

  ?"העוגייה"בספרי  נרשמה שעדיי� לא 2008 דצמברמשכורת  לרישו�פקודת היומ� מהי   .21

    .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  12,036.36  12,036.36  משכורת לשל� אותהוצ  משכורת אותהוצ

    .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  12,000.00  12,000.00  משכורת לשל� אותהוצ  משכורת אותהוצ

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  12,000.00  12,000.00  משכורת  אותהוצ  משכורת מראש אותהוצ

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  12,036.36  12,036.36  משכורת  אותהוצ  משכורת מראש אותהוצ
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  23�22 ותנתוני� לשאל

  :31/12/08ליו� " המרגנית שתיי�" העסקלהל� נתוני� ממאז� הבוח� של בית 

  )ח"בש( היתרה  ש� החשבו�

  78,400  חייבי�לקוחות 

  3,080  )1/1/08(מ "הלח

  24,000  שיקי� לקבל

  

  :נוספי� פרטי�

  .נרש� שעדיי� לא, ח"ש 8,400חשבו� חייבי� כולל חוב אבוד בס�  •

 .שלא כובד ח"ש 4,000 ס�#לקי� לקבל כולל שיק עיחשבו� ש •

 .חייבי� בלבדהלקוחות ה מיתרת 7% עלמ "יש להעמיד את יתרת ההלח •

  

  ?"המרגנית שתיי�"בספרי ח "ש 8,400חוב האבוד בס� רישו� הפקודת היומ� למהי   .22

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  8,400  8,400  ותלקוח  שיק שלא כובד

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  8,400  8,400  בנק ש"עו  ותלקוח

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  8,400  8,400  ותלקוח  חוב אבוד

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  8,400  8,400  מ"הלח  חוב מסופק
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  ?"המרגנית שתיי�"בספרי  31/12/08ו� מ לי"התאמת ההלחלרישו� פקודת היומ� מהי   .23

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  1,820  1,820  מ"הלח  חוב מסופק

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  1,820  1,820  חוב מסופק  מ"הלח

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  4,900  4,900  מ"הלח  חוב מסופק

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  4,900  4,900  חוב מסופק  מ"הלח
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  25�24נתוני� לשאלה 

רעונו ישזמ� פ, ח"ש 25,000 ס�#לכיו� בבנק שיק עילנ "בצל ירוק"בית העסק מסר  1/7/09ביו� 

  .ח"ש 4.60 –דמי גבייה ; 0.75% –עמלה ; 8% – שנתית ריבית :הבנקתנאי הניכיו� של . 30/9/08

  

  ?"בצל ירוק"בספרי בית העסק כיו� ינהעברה ללרישו� הפקודת היומ� מהי   .24

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  25,000  25,000  קי� לקבליש  כיו�יקי� לניש

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  25,000  25,000  כיו�יקי� לניש  יהיקי� לגביש

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  25,000  25,000  לקוח  בנק ש"עו

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  25,000  25,000  כיו�יקי� לניש  כיונותינ

  

פקודת היומ� מהי  .)ריבית וניכיו�( �"רו אותאת השיק וגבה הוצהבנק ניכה  2/7/09ביו�   .25

  ?"בצל ירוק"בית העסק לרישו� הפעולה בספרי 

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  בנק ש"עו

  �"רו אותהוצ

  24,314.75  כיונותינ

685.25  

25,000.00  

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  בנק ש"עו

  �"רו אותהוצ

  24,506.85  כיונותינ

493.15  

25,000.00  

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  25,000.00  25,000.00  כיונותינ  בנק ש"עו

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  25,000.00  25,000.00  בנק ש"עו  כיונותינ



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
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  27�26 ותנתוני� לשאל

דנה קיבלה לצורכי הקופה הקטנה ". 10סוקולוב "בבית העסק דנה אחראית על הקופה הקטנה 

  .ח"ש 800דמי מחזור בס�  �במזומ

  :לפי סעיפי ההוצאות, פי הקופה הקטנהמכס 2009חודש יולי התשלומי� שבוצעו בלהל� 

  

  )מ"כולל מע(ששול� סכו� ה  סעי- ההוצאה

  89.00  דואר

  187.00  דלק

  230.00  קו� מזג�ית

  47.60  נסיעה במונית

  117.90  בודיכ

  35.00  ה בחניו�יחני

  61.00  חומרי ניקוי

  .16.5%מ מחושב לפי "המע :הערה

  



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
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  ?"10סוקולוב "בספרי  2009קטנה לחודש יולי  פהקו לרישו� הוצאותפקודת היומ� מהי   .26

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  767.50  767.50  קופה קטנה  קופה קטנה' הוצ

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  דואר' הוצ

  דלק' הוצ

  קוני�ית' הוצ

  נסיעות' הוצ

  כיבוד' הוצ

  היחני' הוצ

  אחזקה' הוצ

  מס תשומות

  76.39  קופה קטנה

160.51  

197.42  

40.85  

101.20  

30.04  

52.36  

108.73  

767.50  

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  דואר' הוצ

  דלק' הוצ

  קוני�ית' הוצ

  נסיעות' הוצ

  כיבוד' הוצ

  יהיחנ' הוצ

  אחזקה' הוצ

  89.00  קופה קטנה

187.00  

230.00  

47.60  

117.90  

35.00  

61.00  

767.50  

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  דואר' הוצ

  דלק' הוצ

  קוני�ית' הוצ

  נסיעות' הוצ

  כיבוד' הוצ

  היחני' הוצ

  אחזקה' הוצ

  מס תשומות

  76.39  בנק ש"עו

160.51  

197.42  

40.85  

101.20  

30.04  

52.36  

108.73  

767.50  
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  ?"10סוקולוב "בספרי  31/7/09יו� ב במזומ� השלמת דמי המחזור לרישו�פקודת היומ� מהי   .27

  .א

  זכות  חובה  כותז� � ח  חובה� � ח

  767.50  767.50  קופה קטנה  קופת מזומני�

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  767.50  767.50  קופת מזומני�  קופה קטנה

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  767.50  767.50  בנק ש"עו  ז דנה "חו

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  767.50  767.50  קופה קטנה  בנק ש"עו
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  30�28ות נתוני� לשאל

  .עוסק בבניית אתרי אינטרנט לעסקי�" עמוד הבית"העסק  בית

התמורה . מ"כולל מע ,ח"ש 11,120 שלעלות בחדש  מרכזי מזג�בית העסק רכש  1/4/09 יו�ב

  .בשיק מיידי שולמה

כולל  ,ח"ש #220דמי הרכבת המזג� הסתכמו ב. כב והופעל המזג� בבית העסקהור 1/5/09ביו� 

  .ושולמו במזומ�, מ"מע

  :נוספי� פרטי�

  .8% על המזג� הוא בשיעורשנתי הפחת ה

  .16.5%מ מחושב לפי "המע :הערה

  

  ?"עמוד הבית"בספרי בית העסק רכישת המזג�  לרישו�פקודת היומ� מהי   .28

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מזג�

  אחרות מס תשומות

  9,545.06  קי�יקופת ש

1,574.94  

11,120.00  

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מזג�

  מס תשומות נכסי�

  9,545.06  בנק ש"עו

1,574.94  

11,120.00  

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  11,120.00  11,120.00  רעו�יקי� לפיש  מזג�

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  ציוד

  נכסי�מס תשומות 

  9,545.06  קי�יקופת ש

1,574.94  

11,120.00  
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  ?"עמוד הבית"בספרי בית העסק דמי הרכבת המזג� לרישו� פקודת היומ� מהי   .29

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מזג�

  מס תשומות נכסי�

  188.84  קופת מזומני�

31.16  

220.00  

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  הרכבה אותהוצ

  אחרותמס תשומות 

  188.84  קופת מזומני�

31.16  

220.00  

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  מזג�

  אחרותמס תשומות 

  188.84  ש"עו

31.16  

220.00  

  .ד

  זכות  חובה  כות� �ח ז  חובה� � ח

  הרכבה אותהוצ

  נכסי�מס תשומות 

  188.84  ש"עו

31.16  

220.00  

  

לפי שיטת מחושב בהנחה שהפחת , 2009לשנת המזג� על פחת הרישו� פקודת היומ� למהי   .30

  ?שרהקו הי

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  889.60  889.60  פחת נצבר מזג�  פחת מזג� ' הוצ

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  763.60  763.60  פחת נצבר מזג�  פחת מזג� ' הוצ

  .ג

� חובה� ח זכות� � ח   זכות חובה 

  509.06  509.06  פחת נצבר מזג�  פחת מזג� ' הוצ

  .ד

  זכות  החוב  זכות� � ח  חובה� � ח

  519.14  519.14  פחת נצבר מזג�  פחת מזג� ' הוצ
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  32�31נתוני� לשאלה 

המשווק תוכנה לניתוח מגמות , "שוקי הו�חמניות "העסק בית ספרי ב הרשומותלהל� יתרות 

  :31/12/08ליו�  ,בשוק ההו�

  )ח"בש(היתרה   ש� החשבו�

  47,000  מלאי סופי

  250,000  הו� בעלי�

  127,000  רווח נטו

  98,000  זכות פטנט

  25,000  משיכות פרטיות

  320,000  מוניטי�

  

של בית מאז� הבדוח  �ירשתש) נכסי� בלתי מוחשיי�( רכוש אחר בכמה מסתכמת יתרת  .31

  ?31/12/08ליו�  "חמניות שוקי הו�"העסק 

  ח"ש 98,000  .א

 ח"ש 320,000  .ב

 ח"ש 418,000  .ג

 ח"ש 668,000  .ד

  

של מאז� הדוח שתירש� ב )משיכות פרטיותכולל ( � ועודפי�הו בכמה מסתכמת יתרת  .32

  ?31/12/08ליו�  "חמניות שוקי הו�"

  ח"ש 47,000  .א

 ח"ש 225,000  .ב

 ח"ש 250,000  .ג

 ח"ש 352,000  .ד

  

  ?רכוש מופשט בגדראינו איזה מסוגי ההוצאות שלהל�   .33

  פטנט  .א

 זכויות יוצרי�  .ב

 מסי� נדחי�  .ג

  הישטרות לגבי  .ד
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, שני� 15לתקופה של  ח"ש 325,000משכנתא בס�  "רוטינה"קיבלה חברת  1/11/08ביו�   .34

  ?"רוטינה"לרישו� המשכנתא בספרי חברת פקודת היומ� מהי  .לצור� רכישת מבנה

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  325,000  325,000  משכנתאהלוואת   מבנה

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  325,000  325,000  בנק ש"עו  מבנה

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  325,000  325,000  הלוואת משכנתא  קופת מזומני�

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  325,000  325,000  מבנה  משכנתאהלוואת 
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  35נתוני� לשאלה 

באת ח לספק הסחורה המיו"ש 74,000למכירת בגדי ילדי� חייב " ניקולא הקט�"ית העסק ב

  .ח לאירו"ש 5.50לפי שער של , אירו לכיסוי החוב 7,400 של סכו� "ניקולא הקט�"לרשות . מצרפת

  . חודשי� 9לווה בית העסק מהבנק לתקופה של  ההפרשאת 

  .� ההלוואהוכנוכתה מראש מס, 4.8% שנתי של בשיעור, הריבית על ההלוואה

  

   ?"ניקולא הקט�"בספרי , ריביתבניכוי ה ,קבלת ההלוואה לרישו�פקודת היומ� מהי   .35

  .א

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  74,000.00  74,000.00  הלוואה מבנק  בנק ש"עו

  .ב

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  בנק ש"עו

  ריבית הלוואה 'הוצ

  74,000.00  הלוואה מבנק

1,198.80  

75,198.80  

  .ג

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  בנק ש"עו

  הלוואהריבית  'הוצ

  32,101.20  הלוואה מבנק

1,198.80  

33,300.00  

  .ד

  זכות  חובה  זכות� � ח  חובה� � ח

  בנק ש"עו

  ריבית הלוואה 'הוצ

  33,300.00  הלוואה מבנק

1,198.80  

34,498.80  

   



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
        אד�אד�אד�אד�    חחחחוווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
 

   22  
 בסיסי – 1סוג  הנהלת חשבונות, 8141' שאלו� מס  

 

  37�36 ותנתוני� לשאל

להל� נתוני� ממאז� . עוסקת במסחר סיטונאי ומשכירה חלק מהמחס� שלה "טורבינה"חברת 

  :31/12/08ליו�  החברה שלהבוח� 

  )ח"בש( תרהיה  ש� החשבו�

  74,000  חשמל אותהוצ

  228,000  גולמירווח 

  8,100  ריבית הלוואה אותהוצ

  11,200  טלפו� אותהוצ

  4,100  הוצאות ריבית אשראי בנקאי

  350  מ"הכנסות ריבית פק

  48,000  מהשכרת מחס� ד"הכנסות שכ

  

  ?מימו�אות לפני הוצ" טורבינה"של חברת  נטו ווח התפעוליהרבכמה מסתכ�   .36

  ח"ש 134,700  .א

 ח"ש 142,800  .ב

 ח"ש 228,000  .ג

 ח"ש 240,250  .ד

  

  ?2008לשנת  של החברהח הנקי הרוובכמה מסתכ�   .37

  ח"ש 48,350  .א

 ח"ש 142,800  .ב

 ח"ש 178,950  .ג

  ח"ש 228,000  .ד

  

  :לפימאז� הבדוח ת ומוצגשוט/ הרכוש היתרות בסעיפי ה  .38

  .מהנמו� לגבוה –סכומי�   .א

 .מהגבוה לנמו� –סכומי�   .ב

 .סדר נזילות  .ג

 .יאקרא סדר  .ד
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  :לפיכ�. מ"חברה פרטית בעהיא " ז� בטו�יאי"  .39

 .עקרו� האחריות המוגבלת חל על החברה  .א

  .חל על החברה אינו עקרו� האחריות המוגבלת  .ב

  .בבורסה רשומות למסחר חברהה מניות  .ג

 .בבורסהלמסחר רשומות אינ� ה החבר מניות  .ד

  

  :תקציב המדינה משק/ את  .40

  .של הממשלה מתוכננותההוצאות השנתיות ה  .א

 .של הממשלה בפועלההכנסות השנתיות   .ב

 .המתוכננות של הממשלה ומקורות המימו� להוצאות אלההשנתיות ההוצאות   .ג

 .תבשנת הכספי� הקודמשל הממשלה  בפועל ההוצאות וההכנסות  .ד

  

  :הוא ישראלאחד מתפקידי בנק   .41

  .של המדינה פיקוח על מאז� התשלומי�  .א

 .ללקוחות פרטיי� ש"עוחשבונות  פתיחת  .ב

 .אחר הוראות הקבע של לקוחות כל הבנקי� מעקב  .ג

  .של בנקי� מסחריי� פעולות בנקאיות בגי�עמלות  גביית  .ד

  

  :הואהבנק  – שיק בנקאיב  .42

  .המוש� והנמש�  .א

  .הנמש� והמוטב  .ב

 .רק הנמש�  .ג

 .רק המוש�  .ד

  

  ?בישראל ממלכתיביטוח בריאות במי זכאי להיות מבוטח   .43

  .והמשל� את דמי ביטוח הבריאות ובני משפחת בישראל עובד כל  .א

 .לפי המפורט בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ישראלכל תושב   .ב

 .יאות אחרי�למעט גמלאי� המבוטחי� בביטוחי בר, כל תושב ישראל  .ג

  .המבוטחי� בביטוח בריאות אחרי� נכי� וסטודנטי�למעט  ,כל אזרח ישראל  .ד
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  44נתוני� לשאלה 

  . חודשי� 15לתקופה של דולר ה לסכו� צמודיבתכנית ח ח"ש 30,000קלרה הפקידה 

  .5%בשיעור שנתית  ריביתהפיקדו� נושא 

  :במועדי� הרלוונטיי� שער הדולר

  .ח לדולר"ש 4.00 – ביו� ההפקדה

  .לדולר ח"ש 4.40 – בתו� תקופת החיסכו�

  .א� הריבית אינה צמודה, הקר� צמודה לדולר

  

  ?מהו הסכו� שיופקד בחשבונה של קלרה בתו� תקופת החיסכו�  .44

  ח"ש 34,875  .א

 ח"ש 33,000  .ב

  ח"ש 31,875  .ג

  ח"ש 31,125  .ד

  

  45נתוני� לשאלה 

  .ריבית ואינה נושאת, דה למדדההלוואה צמו. ח"ש 50,000מהבנק עמיר לווה 

  :במועדי� רלוונטיי� מדד המחירי� לצרכ�

  .נקודות 164.44  –ביו� קבלת ההלוואה 

  .נקודות 172.44 –ביו� החזרת ההלוואה 

  

  ?בתו� תקופת ההלוואהבכמה מסתכ� ההחזר לבנק   .45

  ח"ש 52,432  .א

  ח"ש 50,000  .ב

  ח"ש 47,680  .ג

  ח"ש 47,000  .ד

  

  46נתוני� לשאלה 

 גובהתמורת הניכיו� . אשראי פרטית תבחברלניכיו�  ח"ש 15,000 ס�#עלהועבר שיק  15/6/09ביו� 

  .חודשי� 3 כעבורהוא השיק  זמ� פירעו�. 12% בשיעור שנתית החברה ריבית

  .16.5%מ מחושב לפי "המע :הערה

  

  ?בכמה מסתכמת תמורת הניכיו� שתועבר לבעל השיק  .46

  450.25  .א

 524.25  .ב

 14,475.75  .ג

 14,550.75  .ד
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על  המצטברההנחה שיעור מהו . #2%ו 5%, 10%: אלההנחות הבנמכר  עכבר אלחוטיפריט ה  .47

   ?כדי שיתקבל המחיר נטו פריטה

  85.52%  .א

 83.79%  .ב

 17.43%  .ג

 16.21%  .ד

  

  48נתוני� לשאלה 

  .היממחיר הקני 20%נמכרה בהפסד של ו, דולר #5,000בסחורה נרכשה מהיבוא� 

  .ח לדולר"ש 4.50 –הדולר ביו� המכירה שער 

   ?ח"בש בכמה מסתכ� מחיר המכירה של הסחורה  .48

  ח"ש 4,000  .א

 ח"ש 4,500  .ב

 ח"ש 12,000  .ג

 ח"ש 18,000  .ד

  

  .איברי� 6בסדרה . 20הוא  רביעיהאיבר ה. 8 הוא בטור חשבוני עולההאיבר הראשו�   .49

  ?סכו� ששת האיברי� בסדרהמהו 

  216  .א

 108  .ב

 84  .ג

 28  .ד

  

   .איברי� 10בסדרה . 33הוא  עשיריהאיבר הו, 6הוא סדרה חשבונית בהאיבר הראשו�   .50

   ?סדרהבי� איברי ה ההפרש מהו

  3  .א

 9  .ב

 12  .ג

 27  .ד

  

  

  

  !בהצלחה


