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  מתקד� – 2הנהלת חשבונות סוג : ש� מקצוע בחינה  
 

  
  
  גמרמבח� 

  הנהלת חשבונות
  מתקד� – 2סוג 

  
  
  

  ,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%לפי מ מחושב "המע

  

  
  

 �  שעות 4לרשות
  

  
  
  
  

  !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, ת מנהל מחלקת הבחינות של משרד התעשייהמא
  א� מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר
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  :הל� שתי טענות לגבי שותפויות עסקיותל  .1

היא יכולה לתבוע ולהיתבע לפיכ� ו ,הנפרד משותפיו שותפות רשומה היא תאגיד  :1טענה 

  . כאישיות נפרדת

 לגובהעד  יהובותשות. מוגבל המשתת. בניהול עסקי השותפות אחראי לח  :2טענה 

   .בלבד השקעתו

   .נכונה 1רק טענה   .א

  .נכונה 2רק טענה   .ב

   .שתי הטענות נכונות  .ג

  .שתי הטענות אינ� נכונות  .ד

  

2�4נתוני� לשאלות   

יחס  ,הסכ� השותפותעל פי  .גידי ודני, אפרי�: שלושה שותפי�" אגדה אורבנית"בשותפות 

  .הו�ב השקעת� כיחס בי� השותפי� הוא חלוקת הרווחי�

השקעתו של דני בהו� מסתכמת במחצית ההשקעה של . השקעת� של אפרי� ושל גידי בהו� זהה

  .פי� האחרי�תכל אחד מהשו

   .ח"ש $600,000בשל השותפות הסתכ� הרווח לחלוקה  2009בשנת 

  :חשבו� הפרטי� האלההובאו ב לא מבדיקת הסכו� התברר כי

   .2009לחודש דצמבר  ח"ש 100,000 –הוצאות משכורת עובדי�   )1(

  .10%שיעור ב על הו� ריביתגי� ב ח"ש 50,000סכו� כולל של זוכו ב השותפי�  )2(

  . ח"ש 50,000 בס� בל מענקיק אחד מהשותפי�כל   )3(

  :בלוילא כולל המענקי� שק משיכות השותפי�  )4(

  ח"ש 60,000  אפרי�   

  ח"ש 80,000  גידי   

  ח"ש 60,000  דני  

   .20% בשיעור השותפי� חויבו בריבית משיכות  )5(

  

  ?שותפותה דני בהו�שות. ההשקעת בכמה מסתכמת   .2

   ח"ש 50,000  . א

   ח"ש 60,000  .ב

  ח"ש 100,000  .  ג

   ח"ש 120,000  .ד
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   ?2009 לשנת "אגדה אורבנית"של השותפות  הרווח הנקיבכמה מסתכ�   .3

   ח"ש 760,000  .א

   ח"ש 660,000  .ב

  ח"ש 600,000  .ג

   ח"ש 500,000  .ד

  

   ?31/12/09 אפרי� ליו�שות. הז "יתרת חובכמה מסתכמת   .4

  זכותבח "ש 134,000  .א

  זכות בח "ש 98,000  .ב

  חובהבח "ש 88,000  .ג

  חובהבח "ש 148,000  .ד
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5�7נתוני� לשאלות   

  :31/12/09 ליו� "צמד הפקות" שותפותה מאז�להל� 

                                              

      100,000  התחייבויות                540,000         רכוש שוט.

  200,000  צביקהשות. ההו�                 380,000  נטו  רכוש קבוע

  120,000  מרגלית פהשותההו�                                                          

  500,000  דנה פהשותההו�                                                          

   920,000                   כ"סה  920,000                   כ"סה

                   

  :פרטי� נוספי�

  .5 –דנה  ;1 –מרגלית ; 2 –צביקה : בי� השותפי� הוא יחס חלוקת הרווחי�

  .לתשלו� חלקו בשותפות חלופות כמה נבדקוצביקה שות. השתו של ילקראת פר

  

חלקו קבל את הפורש י שות.א� ה, "צמד הפקות"מהי פעולת היומ� שתירש� בספרי    .5

  ?ח"ש 50,000 בונוס שללרבות  ,ישירות מהשותפי� בשותפות בגי� הפרישה

  .א

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  250,000  250,000  קופה  צביקהשות. ההו� 

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  200,000  200,000  קופה  הו� השות. צביקה

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  השותפה מרגליתהו�   הו� השות. צביקה

  השותפה דנההו� 

200,000  33,333  

166,667  

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  הו� השותפה מרגלית  הו� השות. צביקה

  השותפה דנההו� 

250,000  41,667  

208,333  
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חלקו קבל את י צביקהשות. ה א�, "צמד הפקות"מהי פעולת היומ� שתירש� בספרי    .6

 מקופת ,שאינו משק. מוניטי� ח"ש 40,000בונוס של  לרבות ,ההפריש בשותפות בגי�

  ?השותפות

  .א

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  240,000  240,000  קופה  צביקהשות. ההו� 

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  200,000  200,000  קופה  הו� השות. צביקה

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  קופה  הו� השות. צביקה

  הו� השותפה מרגלית

  הו� השותפה דנה

240,000  240,000  

6,667  

33,333  

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  הו� השות. צביקה

  יתמרגל פהשותההו� 

  דנה פהשותההו� 

  קופה

  

200,000  

6,667  

33,333  

240,000  
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 בגי� פרישתויקבל  צביקה א� השות., "צמד הפקות"מהי פעולת היומ� שתירש� בספרי   .7

   ?שערו� לנכסי� הקבועי� ביצועלאחר ח "ש 240,000

  .א

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  צביקהשות. ההו� 

  רכוש קבוע

  קופה

  יקההשות. צבהו� 

  השותפה מרגליתהו� 

  השותפה דנההו� 

240,000  

160,000  

240,000  

40,000  

20,000  

100,000  

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  200,000  200,000  קופה  צביקהשות. ההו� 

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  קופה  צביקהשות. ההו� 

  קר� להערכת נכסי�

240,000  200,000  

40,000  

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  ובה� ח� ח

  צביקהשות. ההו� 

  השותפה מרגליתהו� 

  השותפה דנההו� 

  קופה

  

200,000  

6,667  

33,333  

240,000  
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8�9נתוני� לשאלות   

ביחס  ה� חולקי� את רווחי השותפות. ציו� וליאור$שותפי� ב�" עו4 והשקעותיבצל י"בשותפות 

  .)ליאור( 40% לעומת )ציו�$ב�( 60%של 

  :31/12/09מאז� השותפות ליו�  יתרות להל�

  

  380,000  ספקי�   600,000  ני� יבני

  120,000  ציו�$ב�הו�   200,000  מלאי   

   400,000  ליאורהו�   100,000  קופה   

  900,000  כ"סה  900,000  כ"סה

  

   ציו�$ ב� השות. בליק הפירוק ובעקבות, החליטו השותפי� לפרק את השותפות 1/1/10ביו�   .8

   :כי להסיקיש  ,לפיכ� .ח בעבור חלקו בשותפות"ש 150,000

   .ח"ש 30,000 של נמכרו בהפסד הנכסי�  .א

   .ח"ש 50,000של  נמכרו ברווח הנכסי�  .ב

   .ח"ש 520,000 היתה שותפי�סכו� בי� ההקופה לפני חלוקת ה יתרת  .ג

   .ח"ש 830,000 סכו� של ממכירת הנכסי� נתקבל  .ד
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 של השותפות הספקי� א� ידוע כי ,"עו4 והשקעותיבצל י"תירש� בספרי היומ� ש מהי פעולת  .9

   ?והיתרה שולמה במזומ� ,ח"ש 180,000המלאי תמורת  רכשו את

  .א   

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  ספקי�

  

  מלאי 

  קופה

380,000  200,000  

180,000  

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  ספקי�

  מזומ�

  180,000  מלאי

20,000  

200,000  

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  ספקי�

  תנהיהנחה שנ

  מלאי 

  קופה

360,000  

20,000  

200,000  

180,000  

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  מימוש   ספקי�

  קופה

360,000  180,000  

180,000  

  

   :פירוק שותפות מחייב את הסכמת  .10

   .רש� השותפויות  .א

  .מבקר המדינה  .ב

  .ישראלבנק   .ג

  .השותפי� בשותפות  .ד
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11�15נתוני� לשאלות   

   .מכונות ממתקי� למכירתהסכ� עסקה משותפת  על עידו ואוהד חתמו ביניה�

  .שות. ירשו� בספריו את כל פעולות העסקה המשותפת כל ,ההסכ�לפי תנאי 

  .שווהב שווהיחולקו בי� השותפי�  האו הפסדי העסקה רווחי

  :פתלהל� פעולות העסקה המשות

  .מיידי שיקושיל� תמורת� ב, מ"כולל מע ,ח"ש 233,000מכונות בעלות של  100עידו רכש   )1(

  .עבור הובלת המכונות לעסקוב ח"ש 11,650אוהד שיל� במזומ�   )2(

  .בשיק דחוי ח"ש 104,850מכונות תמורת  30עידו מכר   )3(

  .ח"ש 174,750מכונות תמורת  50 אוהד מכר בהקפה  )4(

  .ח"ש 9,320הוצאות מכירה בס� ל� במזומ� שיעידו   )5(

  .החוב חשבו�$על ח"ש 80,000ס� $עלמיידי  שיקאוהד העביר לעידו   )6(

   .31/12/09יו� ל השותפי� עורכי� מאז�  )7(

  .16.5%מ בשיעור "הסכומי� כוללי� מע :הערה

  

אי כוללת עלות המלש בהנחה ,בספרי עידו 31/12/09יו� המלאי ב לרישו�פעולת היומ� מהי   .11

  ?הובלה

  .א

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  31,000  31,000  עסקה משותפת  מלאי עסקה משותפת

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  21,000  21,000  מלאי עסקה משותפת  עסקה משותפת

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  41,000  41,000  עסקה משותפת  מלאי עסקה משותפת

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  מלאי עסקה משותפת

  ז אוהד"חו

  עסקה משותפת

  

21,000  

21,000  

42,000  
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  ?בספרי אוהד עסקה המשותפתההפסד מ/רווחה לרישו�פעולת היומ� מהי   .12

  .א  

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת

  ז אוהד"חו

44,000  22,000  

22,000  

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  23,000  23,000  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  הפסד מעסקה משותפת

  ז עידו"חו

  33,000  עסקה משותפת

33,000  

66,000  

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת

  ז עידו"חו

64,000  

  

32,000  

32,000  

  

  ?עידו הפסד מהעסקה המשותפת בספרי/לרישו� הרווחפעולת היומ� מהי   .13

  .א  

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת

  ז אוהד"חו

44,000  22,000  

22,000  

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  32,000  32,000  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  הפסד מעסקה משותפת

  ז עידו"חו

  44,000  עסקה משותפת

  

22,000  

22,000  

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת

  ז עידו"חו

66,000  

  

33,000  

33,000  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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   ?בספרי אוהד 31/12/09ליו�  ז עידו"תרת חשבו� חוי בכמה מסתכמת  .14

   ח"ש 49,000    : זכות  .א

  ח"ש 39,000    : זכות  .ב

   ח"ש 41,000  : חובה  .ג

   ח"ש 51,000  : חובה  .ד

  

א� ידוע כי אוהד הוא , בספרי אוהד 31/12/09ליו�  ז עידו"יתרת חשבו� חו בכמה מסתכמת  .15

  ?שמנהל את העסקה

   ח"ש 49,000: זכות  .א

   ח"ש 39,000: זכות  .ב

   ח"ש 51,000: חובה  .ג

  ח"ש 41,000: חובה  .ד

  

  �16 לשאלה נתוני

   ."אלו� ננסי"באמצעות השגיר  ג� ריהוטהחליטה לשווק " שלושה אגוזי�"חברת 

ית החובות מהלקוחות תמורת ייהיה אחראי על גב "אלו� ננסי" נקבע שהשגיר המשגור בהסכ�

  .היעמלת גבי

תמורת . שולחנות ג� מע4 מלא 10" טיק בורמזי"ללקוח " אלו� ננסי"במסגרת המשגור מכר 

חדל  הלקוח: במועד פירעו� השיק התברר כי מדובר בחוב אבוד. התקבלה בשיק דחוי המכירה

  .את חובו ולא יוכל לשל� ,פשט רגלש פירעו� לאחר

  

   ?בגי� החוב האבוד "אלו� ננסי" פעולת היומ� שירשו� השגירמהי   .16

  .א

  � זכות� ח  � חובה� ח

  לקוח  משגור ע�

  .ב

  � זכות� ח  � חובה� ח

  גירז ש"חו  משגור ע�

    . ג

  � זכות� ח  � חובה� ח

  לקוח  רשוגז "חו

    .ד

  � זכות� ח  � חובה� ח

  לקוח  הוצאות משגור



 
 
  

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

  תחום בחינות
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17�21נתוני� לשאלות   

  . "הבמבוק צמח"להפצת מוצריה בשגיר נעזרת " אנונהמשתלת "

  :השגיר, לפי הסכ� המשגור בי� הצדדי�

  .ללקוחות מטעמו ינפיק חשבונית מס  )א(

   .המכירההוצאות את יממ�   )ב(

   .15% – מכירות בהקפה ;10% –מכירות במזומ�  :זכאי לעמלה מהמכירות נטויהיה   )ג(

  

   :31/12/08להל� פעולות המשגור עד ליו� 

   .ח"ש 45,000 של עלות כוללתב שתילי� 1,000 "צמח הבמבוק"ל שלחה "אנונהמשתלת "  )1(

   .ח במזומ� בעבור הובלת השתילי�"ש 1,000שיל� " צמח הבמבוק"   )2(

   .ליחידה במזומ� ח"ש 65 במחיר שתילי� 200קנה  "ברוש"לקוח ה  )3(

  . במזומ�ח "ש 200 הובלה לבית הלקוחהעבור בשיל�  "הבמבוק צמח"  )4(

. במזומ�מהסכו�  50%ושיל�  ,ח"ש 37,500 של רבמחי שתילי� 500 קנה "דקל"לקוח ה  )5(

  . חוב פתוח היא היתרה

   .במזומ� ללקוח את כספו השיב השוגר. ישירות לשוגר� שתילי 50החזיר  "ברוש"לקוח ה  )6(

כי שתילי�  ע� השוגר סוכ� .לבתו מתנה שתילי� 10 קנותהחליט ל "הבמבוק צמח"שגיר ה  )7(

  . לשוגר רווח 20% עלות בתוספת יתומחרו במחיראלה 

  .31/12/08השוגר עור� מאז� ליו�   )8(

  . מ"הסכומי� אינ� כוללי� מע :הערה

  

   ?המלאי שירשו� השגיר סתכמת יתרתבכמה מ  .17

     0  .א

  ח"ש 12,940  .ב

   ח"ש 14,050  .ג

  ח"ש 15,340  .ד

  

   ?השגיר לבתושווי הסחורה שרכש בכמה מסתכ�   .18

   ח"ש 310  .א

  ח"ש 368  .ב

  ח"ש 540  .ג

    ח"ש 552  .ד

  

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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  ?)במעוגל( 31/12/08מעסקת המשגור עד ליו�  רווח השוגרבכמה מסתכ�   .19

   ח"ש 10,520  .א

   ח"ש 11,280  .ב

  ח"ש 12,930  .ג

  ח"ש 14,720  .ד

  

  ?)במעוגל( 31/12/08מעסקת המשגור עד ליו�  רווח השגירבכמה מסתכ�   .20

  ח"ש 5,344  .א

  ח"ש 5,463  .ב

  ח"ש 5,545  .ג

  ח"ש 5,663  .ד

  

   ?)במעוגל( 31/12/08 ליו�" הבמבוק צמח"ז השגיר "יתרת חובכמה מסתכמת   .21

  ח"ש 46,460  .א

  ח"ש 45,526  .ב

    ח"ש 44,524  .ג

     ח"ש 43,998  .ד

  

  22נתוני� לשאלה 

 הצעת מחיר ליבוא כדי לקבלב וע� ספק מיפ� "ארהמהתקשרה ע� ספק  "רזה זה בריא"חברת 

  :שני הספקי� שלחו את הצעות המחיר הבאות .תוס. תזונהיחידות של  1,000

   .CIFבתנאי  ליחידהדולר  50   :ב"ארהמ ספק

  . FOBבתנאי  ליחידה ֵי� 2,500   :יפ�ספק מ

  :הערות

   .ח"ש 2,000 היא נמל היעדלעד  הובלת הסחורהעלות   )1(

  .לדולר ח"ש 3.90 הוא שער הדולר  )2(

   .ֵי� $100ל דולר 1.09הוא י� השער   )3(

  

   ?בכמה מסתכמת הצעת המחיר הזולה מבי� השתיי�  .22

  .ב"הספק מארה –ח "ש 197,000  .א

  .ב"הספק מארה –ח "ש 195,000  .ב

  .הספק מיפ� –ח "ש 108,275  .ג

    .הספק מיפ� –ח "ש 106,275  .ד

   



 
 
  

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

  תחום בחינות
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23�24נתוני� לשאלות   

  . לתאורת ג� כיס שלטי 10,000ב ליבוא "התקשרה ע� ספק בארה "שלטכיס"חברת 

  . 2008בינואר  $1נחת� ב בי� החברה לבי� הספק החוזה. ולר ליחידהד 120 היא עלות המוצר

  . "הכס."יו� פתחה החברה חשבו� אשראי דוקומנטרי בבנק באותו 

   .פיקדו� צמוד לדולרכמסכו� ההזמנה  40% הבנק חייב את החברה להפקיד

 היה, מהסחורה 60% מועד הגעת, 1/5/08ביו� . ח לדולר"ש 3.85 הוא 1/1/08שער הדולר ביו� 

  .ח לדולר"ש 3.95שער הדולר 

  

   ?"שלטכיס"בספרי  ת חשבו� הפיקדו�פתיחרישו� יומ� להפעולת  מהי  .23 

  .א

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  1,848,000  1,848,000  ש בנק"עו  פיקדו�

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  2,772,000  2,772,000  ש בנק"עו  פיקדו�

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  2,772,000  2,772,000  בנק אשראי דוקומנטרי  אשראי דוקומנטרי

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

   1,896,000   1,896,000  בנק אשראי דוקומנטרי  אשראי דוקומנטרי

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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  ?"שלטכיס"בספרי  הפרשי השעררישו� יומ� להפעולת מהי   .24

  .א

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  28,800  28,800  יבוא  פיקדו�

  .ב

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  28,800  28,800  קש בנ"עו  פיקדו�

  .ג

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  48,000  48,000  פיקדו�  יבוא

  .ד

  זכות  חובה  � זכות� ח  � חובה� ח

  48,000  48,000  יבוא  פיקדו�

  

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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25�29נתוני� לשאלות   

הרווח . ינחשבונאות החלי� על עסק יצרהדוחות כספיי� לפי כללי  המגיש "התעשייה האבירית"

  .35%נטו של החברה הגולמי מהמכירות 

  :2008לשנת  של החברה להל� נתוני� ממאז� הבוח�

  

  הערות  היתרה  הסעי+

  1,250,000 מכירות

  10,000 החזרות מלקוחות

  50,000 חומרי� מלאי פתיחה

  200,000 קניות נטו חומרי�

  $ 25,000 מלאי סגירה חומרי�

 20% – עסקלניהול ה ;80% – למפעל התעשייתי 300,000 שכר עובדי�

  60,000 קבלני משנה

 20% – לניהול העסק ;80% – למפעל התעשייתי 37,500  הוצאות חשמל

  40,000 היהוצאות גז לתעשי

  40,000 מלאי פתיחה כלי עבודה

  50,000 קניות כלי עבודה

  40,000 מלאי סגירה כלי עבודה

  20,000 פחת מכונה

   80,000  פחת מבנה תעשייה

   215,000  ה תוצרת בעיבודמלאי פתיח

   ?  מלא סגירה תוצרת בעיבוד

   100,000  מלאי פתיחה תוצרת מוכנה

   150,000  מלאי סגירה תוצרת מוכנה

   15,000  הוצאות טלפו�

   40,000  הוצאות פרסו�

   25,000  הוצאות הובלה ללקוחות

   10,000  הנחות מזומני� שנתקבלו

   12,000  הנחות מזומני� שניתנו

  .35%שיעור הרווח הגולמי של החברה ממכירותיה נטו הוא  :ההער

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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 ?2008שנת להחומרי� שנצרכו  בכמה מסתכמת יתרת  .25

 ח"ש 275,000  .א

  ח"ש 250,000  .ב

  ח"ש 225,000  .ג

 ח"ש 200,000  .ד

  

 ?2008שנת ל" התעשייה האבירית"של יצור יעלות ה בכמה מסתכמת  .26

 ח"ש 745,000  .א

  ח"ש 735,000  .ב

  ח"ש 695,000  .ג

 ח"ש 752,500  .ד

 

 ?2008לשנת  "התעשייה האבירית"של  עלות המכירות והעיבוד בכמה מסתכמת  .27

 ח"ש 806,000  .א

 ח"ש 812,500  .ב

  ח"ש 918,519  .ג

  ח"ש 925,926  .ד

 

 ?2008לשנת  "התעשייה האבירית"של  מלאי סגירה תוצרת בעיבוד בכמה מסתכ�  .28

 ח"ש 104,000  .א

 ח"ש 97,500  .ב

 ח"ש 54,000  .ג

 ח"ש 8,519  .ד

 

 ?2008לשנת  "התעשייה האבירית"של  הרווח הנקי בכמה מסתכ�  .29

 ח"ש 171,981  .א

  ח"ש 278,000  .ב

 ח"ש 284,500  .ג

 ח"ש 286,000  .ד

 

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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30�34נתוני� לשאלות   

   .יר'מיוצאי אלג 8,000חברי�  "יר'מוזיאו� עולי אלג"עמותת ב

  . לשנה ח"ש 150ה�  עמותהדמי החבר ב

  :2008 פרטי� ואירועי� חשבונאיי� שנרשמו בעמותה בשנת

מה� עדיי� לא שילמו את דמי החבר  5, 2008עדיי� לא שילמו את דמי החבר לשנת חברי�  15  )1(

  . 2009מראש ג� בעבור שנת  דמי החברחברי� שילמו את  4. 2007ג� בגי� שנת 

   הוא אור� חיי המבנה .ח"ש 400,000בסכו� של  1/1/1988 יו�נרכש ב המוזיאו� מבנה  )2(

   הסתכמה עלות השיפו4. אג. חדש בו וכ� הוק� ,וזיאו�משופ4 ה 1/7/08 יו�ב. שנה 40

 .שנה $15 מבנה בה הארי� את חייהשיפו4 . במזומ�ושולמה  ח"ש $100,000ב

 2008משרד התרבות לשנת  תקצבח מתו� "ש 15,000עדיי� לא התקבלו  ,31/12/08לפי נתוני   )3(

 .ח"ש $50,000שהסתכמה ב

 .ח"ש $100,000ב ששוויו מוער�זבו� חפצי אמנות ילעמותה ע נפטר והורישחבר בעמותה   )4(

 .ח"ש 350,000בס�  כניסהכרטיסי  בדלפק המוזיאו� נמכרו  )5(

)6(   �נדב� ידוע בעמותה התחייב להעביר עד סו. ש ח"ש 80,000עדיי� לא התקבלה תרומה בס

 .2008שנת 

רואה חשבו� חיצוני הערכת שווי לנכסי העמותה ביצע  ,י הזמנת עבודה של העמותהעל פ  )7(

של  כללו בהוצאות הנהלה וכלליותינקבע שהוצאות הערכת השווי י. ח"ש 10,000תמורת 

 .החליט רואה החשבו� לתרו� את שירותיו ,הערכההגמר ביצוע  ע� ,2008ביולי  .העמותה

 .חודש דצמבר חשבונות אינ� כוללות אתו ,ופ� שווהמתפלגות בא שכר העבודההוצאות   )8(

 .נובמבר ודצמבר שבונותח אינ� כוללות אתו ,מתפלגות באופ� שווההוצאות חשמל   )9(

  .2009פברואר $ינואר בגי�שבוצע  ח"ש 25,000תשלו� בס�  ותהוצאות מסי עירייה כולל  )10(

  

  :2008פירוט התקבולי� והתשלומי� בעמותה לשנת 

  

  הסכו�  סוג התשלו�  הסכו�  לסוג התקבו

  275,000  הוצאות שכר עבודה  350,000  מכירת כרטיסי�

  25,000  הוצאות חשמל  ?  דמי חבר

  200,000  הוצאות מסי עירייה  ?  הקצבות

  60,000  הוצאות החזקת מבנה    

  350,175  הוצאות הנהלה וכלליות ומכירה    

  50,950  הוצאות פרסו� ושיווק    

  100,000  שיפור מבנה במזומ�    

  1,061,625  כ"סה  ?  כ"סה

    

 



 
 
  

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

  תחום בחינות
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2007�2008 שני�בוח� של העמותה להמאזני להל� :  

  

  היתרה  הסעי+

  31/12/2007  31/12/2008  

  500,000  400,000  מבנה

  ?  200,000$  צ"פחנ

  ?  200,000  אוספי אמנות

  ?  1,800  דמי חבר לקבל

  ?  900$  הכנסות מראש

  ?  21,250  קופת מזומ�

  ?  –  הכנסות לקבל

  ?  –  הוצאות לשל�

  25,000  20,000  מראש מס עירייה הוצאות

  1,146,150$  442,150$  נכסי� נטו

  

 ?2008שנת למדמי חבר  העמותה הכנסות בכמה מסתכמות  .30

 ח"ש 1,199,250  .א

  ח"ש 1,200,000  .ב

  ח"ש 1,200,250  .ג

  ח"ש 1,200,900  .ד

 

בדוח על כפי שתשתק.  ,2008שנת ל של העמותה עירייההסי בכמה מסתכמת עלות מ  .31

 ?הפעילות

 ח"ש 205,000  .א

  ח"ש 200,000  .ב

  ח"ש 195,000  .ג

  ח"ש 155,000  .ד

  

 ?2008לשנת  של העמותה מחזור הפעילות בכמה מסתכ�  .32

  ח"ש 1,695,000  .א

  ח"ש 1,700,000  .ב

  ח"ש 1,709,250  .ג

  ח"ש 1,710,000  .ד

 



 
 
  

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

  תחום בחינות
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 ?2008לשנת  ותהשל העמ עלות הפעילות בכמה מסתכמת  .33

 ח"ש 594,875  .א

 ח"ש 589,775  .ב

  ח"ש 588,875  .ג

 ח"ש 569,775  .ד

 

 ?העמותה בדוח על פעילות כפי שישתק., 2008הכנסות נטו מפעילות לשנת בכמה מסתכמות ה  .34

  ח"ש 704,000  .א

 ח"ש 1,110,000  .ב

 ח"ש 1,115,125  .ג

 ח"ש 1,312,850  .ד

 

 :$רשאי להתאגד כ אינו )מוסד ללא כוונת רווח(ר "מלכ  .35

  .עמותה  .א

  .אגודה שיתופית  .ב

  .חברה לתועלת הציבור  .ג

  .רשות מקומית  .ד

 

 :תקציב בלתי רגיל על פי די�תקציב רגיל ו להל� שתי טענות לגבי  .36

לביצוע המיועד  רשות מקומיתתקציב של פי די� הוא תקציב בלתי רגיל על   : 1טענה 

   .ליאת המועצה ומשרד הפני�שקיבל את אישור ממסוי�  פרויקט

מהכנסות ומהוצאות של בנפרד  ותמנוהל תקציב בלתי רגילמ תוהכנסות והוצא  : 2טענה 

  .רשות מקומיתתקציב רגיל העומד לרשותה של 

 .נכונה 1רק טענה   .א

 .נכונה 2רק טענה   .ב

 .שתי הטענות נכונות  .ג

  .שתי הטענות אינ� נכונות  .ד

 

  :רנונהלהל� שתי טענות לגבי א  .37

  .שוביהרשות המקומית של אותו י מטע�שוב יארנונה היא מס המוטל על תושבי י  : 1טענה   

 .קבוע לכל היישובי� באר4הארנונה  תערי.  : 2טענה   

 .נכונה 1רק טענה   .א

 .נכונה 2רק טענה   .ב

 .שתי הטענות נכונות  .ג

 . שתי הטענות אינ� נכונות  .ד



 
 
  

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

  תחום בחינות
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38�42נתוני� לשאלות   

להנחיות  4פועלת בהתא� לתק�  ,חברה קבלנית לביצוע עבודות עפר ,מ"בע "אגריגל"חברת 

  . המוסד לתקינה חשבונאית בישראל

חוס עלויות מתבצע על יי .2008שנת כקבל� מבצע להחברה  שללהל� דוח עלויות בשני פרויקטי� 

  .בסיס עלות כספית

  

  הערות נוספות  כ"סה  "אילת"חוזה   "נגב"חוזה   פרטי�

      6,000,000   1,000,000  סכו� החוזה

      2,000,000  900,000  תקבולי� מלקוחות

          עלויות ישירות

      800,000  100,000  חומרי�

      350,000  60,000   שכר עובדי�

      1,500,000  200,000  קבלני משנה

      20,000  5,000  חומרי עזר

      10,000  10,000  פחת

      8,000  6,000  ביטוח

      10,000  1,000  עו4 משפטייי

    3,080,000  2,698,000  382,000  עלות ישירה

          הוצאות עקיפות משותפות

הנדסי בשני  הפעלת ציוד

  הפרויקטי�

העמסת עלות     1,000,000  ?  ?

הפעלת הציוד 

ההנדסי על בסיס 

  שעות הפעלה

    שעות 1,000  שעות 800  שעות 200  שעות הפעלת ציוד

מנהל עבודה ל שכר עבודה

  י�בשני הפרויקט

העמסה על בסיס    100,000  ?  ?

כ העלויות "סה

הישירות של 

בשנת  הפרויקט

  הדוח

    1,199,610  999,570  200,040  עלויות נוספות צפויות

הנהלה , מכירה הוצאות

  וכלליות

  4בהתא� לתק�   1,097,000  ?  ?

  

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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 ?"נגב"חס לחוזה ילי אפשרהעלויות העקיפות הנוספות שבכמה מסתכמות   .38

 ח"ש 200,000  .א

 ח"ש 212,403  .ב

  ח"ש 224,403  .ג

 ח"ש 424,403  .ד

 

  ?"אילת"שיעור ההשלמה של חוזה  מהו  .39

  97.55%  .א

 74.82%  .ב

 78.20%  .ג

  58.80%  .ד

  

 ?"נגב"שיעור ההשלמה של חוזה  מהו  .40

 99.90%  .א

 78.20%  .ב

 74.82%  .ג

  48.10%  .ד

 

ג בדוח הכספי של החברה לשנת כפי שיוצ ,"אילת"מחוזה  בכמה מסתכ� הרווח הגולמי  .41

2008? 

 ח"ש 680,535  .א

 ח"ש 1,058,578  .ב

 ח"ש 1,106,398  .ג

 ח"ש 1,260,196  .ד

  

  :2008לשנת " אגריגל"להל� שתי טענות לגבי דוח המאז� של   .42

" נגב"יתרת סעי. מלאי עבודות בביצוע חוזה , 2008בדוח המאז� של החברה לשנת   : 1טענה   

  . 0היא 

היא " אילת"יתרת סעי. הכנסות לקבל בחוזה , 2008בדוח המאז� של החברה לשנת   : 2טענה   

  .ח"ש 2,691,995

 .נכונה 1רק טענה   .א

 .נכונה 2רק טענה   .ב

 .שתי הטענות נכונות  .ג

  .שתי הטענות אינ� נכונות  .ד

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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 :להל� שתי טענות לגבי קבל� מבצע  .43

חוזה שביצועו יתחיל /לגבי עבודה 4 'קבל� מבצע אינו מחויב להוראות תק� מס  : 1טענה   

  . ויסתיי� באותה תקופה חשבונאית

  .חוזה שאינו כולל חומרי� כלל/לגבי עבודה 4' קבל� מבצע מחויב להוראות תק� מס  : 2טענה   

 .נכונה 1רק טענה   .א

 .נכונה 2רק טענה   .ב

 .שתי הטענות נכונות  .ג

  .שתי הטענות אינ� נכונות  .ד

 

במאז� של קבל� מבצע נרשמות ההכנסות " קבל בשל ביצוע עבודותהכנסות ל"בסעי.   .44

 :במחירי

  .עלות של החוזה  .א

  .מכירה של החוזה  .ב

  .שוק ביו� חתימת החוזה  .ג

  .שוק ביו� המאז�  .ד

 



 
 
  

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

  תחום בחינות
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45�49 נתוני� לשאלות  

  ":חרוט"חברת מתו� סעי. הרכוש הקבוע בדוחות להל� נתוני� 

  

עלות   נכס

  היסטורית

תארי. 

  הפעלה

  הערות   שיטת הפחת  חיי� אור.

   –מרכיב הקרקע   קו ישר  שנה 50  1/1/1990   1,000,000  בניי�

  כלול במחיר –ח "ש 400,000

  ).1(ראה הערה 

סכו� ספרות   שני� 8  1/4/2005   450,000  מכונה

  יורד

  ).3($)2(ראה הערות 

  :פרטי� נוספי�

 ,ח"ש $233,000 בתמורה ל) קרקעכולל מרכיב ה(� ימהזכויות בבני 25%נמכרו  30/6/08 יו�ב  )1(

 .מ"כולל מע

בעקבות שימוש מוא4 . ח"ש 33,202.50עלות ההשבחה . בוצעה השבחה למכונה 1/1/08ביו�   )2(

 .שני� 5 הוא חיי המכונה לאחר ההשבחה אור� ,במכונה

שיטת חישוב  לשנות את החליטה ההנהלה 2008הדוחות הכספיי� לשנת עריכת לקראת   )3(

 27בהתא� להוראות תק� , 2008החל משנת הכספי�  ,ישרה ה לשיטת הקושל המכונ הפחת

  ).שינוי אומד�(

  .16.5%מ בשיעור "כוללי� מע )3($)2(בסעיפי�  הסכומי� :הערה

  

שאלה   ש� השאלו�

  מספר

התשובה 

  הנכונה

  תארי�   ש� הכותב  תת הנושא  הנושא

d_8311  $ ח "הנה  

  מתקד� 2 סוג

45  

  

שיטות   ד

פחת 

ומכירת 

  בוערכוש ק

ניזרד   שיטות הפחתה

  שמעו�

יולי 

2009  

 

 ?2008לשנת  "חרוט"של  הוצאות פחת הבניי� בכמה מסתכמות  .45

  ח"ש 20,000  .א

 ח"ש 15,000  .ב

  ח"ש 12,000  .ג

  ח"ש 10,500  .ד

  

  

  



 
 
  

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

  תחום בחינות
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 ?מזכויות הבעלות בבניי� 25%ממכירת  "חרוט"של  ההו� הפסד/רווח בכמה מסתכ�  .46

 הו� ח רווח"ש 45,000  .א

 ו�ה הפסד ח"ש 45,000  .ב

  הו� רווח ח"ש 5,500  .ג

  הו� ח הפסד"ש 5,500  .ד

 

 ?31/12/08העלות המופחתת של הבניי� ליו�  בכמה מסתכמת  .47

 ח"ש 465,000  .א

 ח"ש 579,000  .ב

  ח"ש 588,000  .ג

 ח "ש 784,000  .ד

 

 ?2008לשנת  "חרוט"של  הוצאות פחת מכונה תובכמה מסתכמ  .48

  ח"ש 42,682  .א

 ח"ש 46,950  .ב

 ח"ש 65,625  .ג

  ח"ש 78,250  .ד

 

 ?31/12/08יתרת העלות המופחתת של הרכוש הקבוע בספרי החברה ליו�  בכמה מסתכמת  .49

 ח"ש 652,800  .א

 ח"ש 766,800  .ב

  ח"ש 775,800  .ג

 ח"ש 971,800  .ד

   



 
 
  

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

  תחום בחינות
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בישראל על ידי המוסד לתקינה חשבונאית   IFRSאימו4 תקני דיווח להל� שתי טענות לגבי  .50

 :)29תק� (

חברות שכפופות לחוק ניירות ער� ולתקנותיו לערו� את הדוחות  מחייבהתק�   :1טענה 

  .IFRSהכספיי� שלה� לפי תקני 

תקני   לחברות פרטיות שאינ� כפופות לחוק ניירות ער� לאמ4 את מאפשרהתק�   : 2טענה 

IFRS.  

 .נכונה 1רק טענה   .א

 .נכונה 2רק טענה   .ב

 .נכונות שתי הטענות  .ג

  .שתי הטענות אינ� נכונות  .ד

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !בהצלחה


