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 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 גמר קורס מנהל חשבונות
 מתקדם 1 בסיסי – +21סוג 

 מבחן עיוני
 80..מערכת 
 
 

 הנחיות לנבחן, 

 0כולןשאלות רבות ברירה0 עליך לענות על  ..בשאלון שלפניך 

 את התשובה שבחרת עליך לסמן בתשובון0

 עליך לערוך את כל החישובים במחברת הבחינה0 ללא חישובים המבחן לא ייבדק0

 יש להחזיר את השאלון, את דף התשובון ואת מחברת הבחינה למשגיח)ה(0לאחר המבחן 

 מחשבון, כלי כתיבה, נוסחאון מצורף0 כלי עזר:

 

 

 

 
 

 
 שעות 4לרשותך: 

 
 
 

 בהצלחה!
 

 מתקדם( 1 בסיסי – +21)מנהל חשבונות סוג  +170מגמה 
 מתקדם( 1 יבסיס – +21)הנהלת חשבונות סוג  ++170מקצוע בחינה 

 97+3 מערכת
 

 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©
 אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
 בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שום חלק משאלון זה0

 לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב 
 של משרד הכלכלה0מאת מנהל מחלקת הבחינות 

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד0

 1%+המע"מ מחושב לפי 
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 +-9נתונים לשאלות 

הארץ", בית מסחר לממכר פירות יבשים,  להלן אירועים שטרם נרשמו בספרי החשבונות של "פרי
 :84./בחודש ינואר 

לא כולל  ,ש"ח 14 –וירק"0 עלות ליחידה פירות יבשים מספק "פרי של סלסילות  ../נקנו  828284
 %0.מע"מ0 הספק נתן הנחה מסחרית בשיעור 

 ימים0 .8, זמן פירעון: שוטף 1 9110נתקבלה חשבונית מס מקור מספר 

 סכום המע"מ על הקנייה שולם לספק "פרי וירק" בשיק לפירעון מיידי0 28284/

 שלעיל0 9110פי תנאי חשבונית -ירעונו עליתרת החוב שולמה לספק "פרי וירק" בשיק שזמן פ 28284.

 ?828284מהי פקודת היומן שתירשם בספרי בית המסחר "פרי הארץ" ביום  .+

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הנחה מסחרית שנתקבלה ספק פרי וירק

 מס תשומות

14.04. 9..0.. 

88.04. 

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 רית שנתקבלההנחה מסח ספק פרי וירק

 מס תשומות

/4,..909. /.,.1.0.. 

.,99909. 

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 קניות סחורה

 מס תשומות

 ..0...,8/ ספק פרי וירק

.,11.0.. 

/4,11.0.. 

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 קניות סחורה

 מס תשומות

 ספק פרי וירק 

 

/.,.1.0.. 

.,99909. 

/4,..909. 
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 ?28284/י פקודת היומן שתירשם בספרי בית המסחר "פרי הארץ" ביום מה .2

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 .99909,. .99909,. מע"מ פרי וירק ספק

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 .99909,. .99909,. עו"ש בנק פרי וירק ספק

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..11.0,. ..11.0,. לפירעון שיקים פרי וירק ספק

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 .88.04 .88.04 קופת מזומנים פרי וירק ספק

 ?28284.מהי פקודת היומן שתירשם בספרי בית המסחר "פרי הארץ" ביום  .9

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 .1.,./ .1.,./ קופת מזומנים פרי וירק ספק

  0ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,8/ ...,8/ קופת מזומנים פרי וירק ספק

  0ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 .1.,./ .1.,./ שיקים לפירעון פרי וירק ספק

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..9 ..9 עו"ש בנק פרי וירק ספק
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 6-4נתונים לשאלות 

 א רשום בספרי לקוח ראובן )כל הסכומים בש"ח(:להלן כרטיס חשבון "ספק אליעזר" כפי שהו

 יתרה זכות חובה ז"פ פרטים אסמכתא ן נגדי-ח תאריך

 ז ...,/8    יתרה   828284

 ז ..1,// ..1,.8  28284./ קנייה ..4 קניות 28284/

 ז ..8,9/  ../,8 28284. החזר לספק 01 החזר לספק 28284.

 ז ..9,.. ...,/8   תשלום .0. עו"ש בנק 8.28284

 

 להלן כרטיס חשבון "לקוח ראובן" כפי שהוא רשום בספרי ספק אליעזר )כל הסכומים בש"ח(:

 יתרה זכות חובה ז"פ פרטים אסמכתא ן נגדי-ח תאריך

 ח ...,/8    יתרה   828284

 ח .1.,//  .1.,.8 28284./ מכירה ..4 מכירות 28284/

 ח .1.,.8 ...,/8   תקבול .0. עו"ש בנק 8.28284

 

 נתונים נוספים:

  ש"ח0 ..1,.8הוא  ..4הסכום הנכון לאסמכתא מספר 

  טרם נרשם בספרי ספק אליעזר0 01החזר לפי אסמכתא מספר 

  נרשמה בספרי לקוח ראובן באופן שגוי0 .0.אסמכתא מספר 

 ?..4כיצד תירשם בטבלת התאמה פעולת התיקון לאסמכתא מספר  .4

  0רי ספק אליעזרש"ח בספ .1/חובה בסך  א0

 ש"ח בספרי לקוח ראובן0 .1/בה בסך חו ב0

 ש"ח בספרי ספק אליעזר0 .1.,.8בסך זכות  ג0

 0ש"ח בספרי לקוח ראובן ..1,.8זכות בסך  ד0

 ?.0.כיצד תירשם בטבלת התאמה פעולת התיקון לאסמכתא מספר  .5

 0ש"ח בספרי ספק אליעזר ...,/8זכות בסך  א0

 0בספרי לקוח ראובן ש"ח ...,/8זכות בסך  ב0

  0ש"ח בספרי ספק אליעזר ...,4/חובה בסך  ג0

 0ש"ח בספרי לקוח ראובן ...,4/חובה בסך  ד0
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 ?8.28284מהי היתרה המותאמת ליום  .6

 ש"ח בחובה0 .1.,.8ש"ח בזכות, ובספרי לקוח ראובן  .1.,.8בספרי ספק אליעזר  א0

 ש"ח בזכות0 .1.,.8לקוח ראובן  ש"ח בחובה, ובספרי .1.,.8בספרי ספק אליעזר  ב0

 ש"ח בחובה0 ..0,9ש"ח בזכות, ובספרי לקוח ראובן  ..0,9בספרי ספק אליעזר  ג0

 ש"ח בזכות0 ..0,9ש"ח בחובה, ובספרי לקוח ראובן  ..0,9בספרי ספק אליעזר  ד0

 

 1-0נתונים לשאלות 

 , כפי שנרשמה בספרי בית עסק: .8./לשנת  Aלהלן פירוט תנועת פריט 

 עלות ליחידה )ש"ח( כמות האירוע אריךת

 14 .1 מלאי פתיחה .82828

 .1 .1 קנייה .8.2828

  . .8.2828החזר קנייה מיום  .892828

  ..8 מכירה .2.28//

  ./ מכירה .828/28.

 

 :נתונים נוספים

  מחיר המכירה של פריטA  לא כולל מע"מ0 ,ש"ח ./8הוא  .828/28.ליום 

 לא כולל מע"מ0 ,ש"ח ליחידה .8-הסתכמה ב .8./ום לשנת עלות הוצאות פרס 

 ?.828/28.( ליום FIFOלפי שיטת חישוב נרי"ר ) Aמהו שווי המלאי הסופי של פריט  .0

 ש"ח ...,/ א0

 ש"ח ../,4 ב0

 ש"ח .1.,9 ג0

 ש"ח ./9,1 ד0

 ?.828/28.לפי שיטת חישוב "שווי מימוש נטו" ליום  Aמהו שווי המלאי הסופי של פריט  .1

 ש"ח ...,/ א0

 ש"ח ...,. ב0

 ש"ח ..9,. ג0

 ש"ח .1.,9 ד0
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 איזה דוח מושפע מעלות המלאי הסופי? .3

 דוח מאזן, בסעיף התחייבויות שוטפות א0

 דוח תזרים מזומנים, בסעיף רכוש שוטף ב0

 דוח גיול חובות, בסעיף חובות פתוחים ג0

 דוח רווח והפסד, בסעיף עלות המכירות ד0

 

 7+-4+אלות נתונים לש

 :.828/28.מתוך מאזן בוחן של בית עסק ליום  בש"ח להלן נתונים

 הערות סכום שם החשבון

, לא ש"ח ...,4בסך אבוד טרם נרשם חוב  ...,14 לקוחות חייבים
ידי -הוכר כאבוד עלהחוב  כולל מע"מ0

 שלטונות מע"מ

 מיתרת החייבים נטו 9%יש לחשב לפי  ../,1 הפרשה לחובות מסופקים

-טרם שולם חשבון חשמל לחודשים נובמבר ...,4/ הוצאות חשמל
0 יש להניח שהוצאות החשמל .8./דצמבר 

 מתפלגות שווה בשווה על פני חודשי השנה

 8.0./8282ההלוואה נתקבלה ביום  ...,.1 הלוואה מבנק

, %.01.הריבית השנתית על ההלוואה, בשיעור  ...,9 הוצאות ריבית הלוואה
 שנתיים שולמה מראש ל

ש"ח שניתנה  ...היתרה כוללת מקדמה בסך  ..91,1 הוצאות משכורת
 84./לאחד העובדים על חשבון משכורת ינואר 
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 היומן שתירשם בספרי בית העסק בגין החוב האבוד? מהי פקודת .7+

  0א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הכנסות משנים קודמות הוצאות חוב אבוד

 מס עסקאות

.,.8. 4,... 

18. 

  0ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות חוב אבוד

 מס עסקאות

 ...,4 לקוחות חייבים

18. 

.,.8. 

  0ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,4 ...,4 לקוחות חייבים הוצאות חוב אבוד

  0ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,4 ...,4 הלח"מ הוצאות חוב אבוד
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 ?.828/28.היומן שתירשם בספרי בית העסק להתאמת ההלח"מ ליום  מהי פקודת .++

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..4,1 ..4,1 הלח"מ הוצאות חוב אבוד

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..4,1 ..4,1 הלח"מ הוצאות חובות מסופקים 

  0ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הלח"מ לקוחות חייבים

 עסקאותמס 

/,1./ /,4.. 

4./ 

  0ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 440,/ 440,/ הכנסות חובות מסופקים הלח"מ

 ?.828/28.מהי פקודת היומן שתירשם להתאמת חשבון הוצאות חשמל ליום  .2+

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..4,1 ..4,1 הוצאות חשמל לשלם הוצאות חשמל

  ב0

 זכות חובה זכותן -ח ן חובה-ח

 ..4,1 ..4,1 הוצאות חשמל הוצאות חשמל מראש

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..4,1 ..4,1 הוצאות חשמל הוצאות חשמל לקבל

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..4,1 ..4,1 עו"ש בנק הוצאות חשמל
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 ?.828/28.וואה ליום מהי פקודת היומן שתירשם להתאמת חשבון הוצאות ריבית הל .9+

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,. ...,. עו"ש בנק הוצאות ריבית הלוואה

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,. ...,. הוצאות ריבית הלוואה הוצאות מראש

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,. ...,. הוצאות לשלם הוצאות ריבית

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,. ...,. הוצאות ריבית הוצאות לקבל

 ?.828/28.מהי פעולת היומן שתירשם להתאמת חשבון הוצאות משכורת ליום  .4+

  0א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ... ... הוצאות לשלם הוצאות משכורת

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ... ... הוצאות משכורת הוצאות לקבל

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ... ... חו"ז עובד הוצאות משכורת

  0ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ... ... הוצאות משכורת מקדמה
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 5+-0+נתונים לשאלות 

 ש"ח0 ...,.1קיבל בית עסק הלוואה בסך  .828/28ביום 
 ריבית0 בתוספתקרן התשלומים חודשיים שווים של  4/-ההלוואה תוחזר ב

 %0./40שיעור הריבית השנתית 

 לשקל הקרוב( םבכמה מסתכמת הריבית על כל ההלוואה? )יש לעגל את הסכו .5+

 ש"ח ..4,. א0

 ש"ח /4.,. ב0

 ש"ח ..1,. ג0

 ש"ח ..9,1 ד0

 מהי פקודת היומן שתירשם בספרי בית העסק בגין קבלת ההלוואה? .6+

  0א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,.1 ...,.1 עו"ש בנק וצאות ריבית הלוואהה

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,.1 ...,.1 חח"ד הלוואה מבנק

  0ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,.1 ...,.1 הלוואה מבנק עו"ש בנק

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,.1 ...,.1 הלוואה מבנק קופת שיקים

 ריבית( בתשלום השלישי? )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב( 1 סכום ההחזר )קרןמהו  .0+

 ש"ח /0.,. א0

 ש"ח ..9,. ב0

 ש"ח 989,. ג0

 ש"ח 184,. ד0



   
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
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 1+-+2נתונים לשאלות 

 בית מסחר )כל הנתונים בש"ח(:של הרכוש הקבוע חלק מלהלן נתונים על 

 
 כרטיס חשבון מזגנים

 יתרה תזכו חובה פרטים ן נגדי-ח תאריך

 ח ...,.8   יתרה  .82828

 ח ..81,9  ..9,/ החלפת מדחס עו"ש בנק .82.28

 ח ..9,9 ...,88  מכירת מזגן קופת שיקים .828/28

 

 נתונים נוספים:

 ש"ח0 ...,.8בעלות של  /82028מרכזי נרכש ביום -מזגן מיני 
 ש"ח0 ...,/עלות הובלתו והרכבתו בבית המסחר 

  ש"ח0 ..9,/0 עלות השיפוץ .82.28המזגן שופץ ביום 
 השיפוץ האריך את חיי המזגן בשנה נוספת0

  לא כולל מע"מ0 ,ש"ח ...,88 –0 מחיר המכירה .828/28המזגן נמכר ביום 

 0התקבול מהמכירה נרשם בטעות לזכות חשבון מזגנים 

 0, מחושב לפי שיטת הקו הישר, ללא ערך גרט%.8שנתי שיעור הפחת ה 

 סתכם חשבון "פחת נצבר מזגנים" מיום רכישת המזגן עד יום שיפוצו? בכמה מ .1+

 ש"ח ../ א0

 ש"ח ... ב0

 ש"ח ..1 ג0

 ש"ח ...,8 ד0

 בכמה מסתכם חשבון "פחת נצבר מזגנים" מיום שיפוץ המזגן עד יום מכירתו? .3+
 )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(

 ש"ח 4./,8 א0

 ש"ח ..8,9 ב0

 ש"ח 8,0.4 ג0

 ש"ח ...,/ ד0



   
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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 מרכזי?-הפסד ההון ממכירת המזגן המיני\מהו סכום רווח .27
 יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(במידת הצורך )

 ש"ח  .10רווח הון בסך  א0

 ש"ח  .10הפסד הון בסך  ב0

 ש"ח 4,949רווח הון בסך  ג0

 ש"ח 4,949הפסד הון בסך  ד0

 שום התקבול ממכירת מזגןמהי פקודת היומן שתירשם בספרי בית המסחר לתיקון רי .+2
 מרכזי?-מיני

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,88 ...,88 מכירת מזגן קופת שיקים

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,88 ...,88 מכירת מזגן מזגנים

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,88 ...,88 עו"ש בנק מזגנים

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ...,88 ...,88 רווח הון מכירת מזגן
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 25-22נתונים לשאלות 

 להלן נתונים על חלק מרכוש קבוע של בית מסחר:

  ש"ח0 ...,..4ש"ח; ערך הקרקע:  ...,...,8, בעלות של .82.28נרכש מבנה ביום 

  ס בשנתיים ש"ח0 השיפוץ האריך את חיי הנכ ...,84/ שופץ המבנה בעלות של /82128ביום
 נוספות0

 %0. – שיעור הפחת השנתי 

 עד יום השיפוץ?מלאה, בתקופה שלשנה מבנה הוצאות פחת  בכמה הסתכמו .22

 ש"ח ...,.8 א0

 ש"ח ..8,1/ ב0

 ש"ח ..9,8/ ג0

 ש"ח ...,8. ד0

 לאחר השיפוץ?בתקופה ש מלאה, לשנהמבנה מהו סכום הוצאות פחת  .29
 )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(

 ש"ח ...,.8 א0

 ש"ח ..8,1/ ב0

 ש"ח ..9,8/ ג0

 ש"ח ...,8. ד0

 ?.828/28.בכמה מסתכם חשבון "פחת נצבר מבנה" מיום הרכישה עד יום  .24
 )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(

 ש"ח 4..,49 א0

 ש"ח ..0,.9 ב0

 ש"ח ..8.1,4 ג0

 ש"ח ...,8.1 ד0

 ?.828/28.בכמה מסתכמות הוצאות הפחת על המבנה לשנה שנסתיימה ביום  .25

 ש"ח ...,.8 א0

 ש"ח 8..,.8 ב0

 ש"ח ...,8. ג0

ש"ח 4..,49 ד0
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 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
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 97-26נתונים לשאלות 

 התקשר בית המסחר "אגוז" עם השגיר "שקד" בעסקת משגור למכירת בובות עץ0 .828/28ביום 

 תנאי המשגור:

 ניות מס0השוגר אגוז מנפיק חשבו 

  על מכירותיו0 1%השגיר שקד זכאי לקבל עמלה בשיעור 

 מכל הוצאות השגיר0  %.1-השוגר יכיר ב 

  1 רווח לשוגר0  %.השגיר זכאי לרכוש את יתרת הסחורה במחיר עלות 

 להלן אירועי המשגור:

 0, לא כולל מע"מש"ח ליחידה 11בובות במחיר של  ../אגוז העביר לשקד  .828/28

 0ןש"ח כולל מע"מ במזומ .8,81אגוז שילם לשקד בעבור הובלת הבובות סך של  .828/28

 ש"ח ליחידה, לא כולל מע"מ0  ../בובות במחיר של  .81שקד מכר ללקוחה עירית  .28/28/

 0ןש"ח כולל מע"מ במזומ .0.שקד שילם בעבור פרסום במקומון סך של  .28/28.

 פי ההסכם0-ת עלשקד רכש לעסקו את יתרת הבובו .8.28/28

 שקד העביר לאגוז חשבונית מס בגין עמלת המכירות שהוא זכאי לקבל0 .828/28.

 שקד העביר לאגוז שיק לפירעון מיידי לסיום עסקת המשגור0 .828/28.

 בובות לשגיר שקד ../מהי פקודת היומן שירשום השוגר אגוז בספריו בגין העברת  .26
 ?.828/28ביום 

  0א

 זכות חובה ותן זכ-ח ן חובה-ח

 ..81,4 ..81,4 סחורה באשגרה משגור עם שגיר

  0ב 

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..81,4 ..81,4 חו"ז שקד משגור עם שגיר

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..81,4 ..81,4 סחורה באשגרה חו"ז שקד

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..81,4 ..81,4 משגור עם שגיר חו"ז שקד
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 מהי פקודת היומן שירשום השוגר אגוז בספריו בגין הובלת הסחורה לשגיר שקד .20
 ?.828/28מיום 

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם שגיר

 מס תשומות

 ..1 חו"ז שגיר

8/9 

1/9 

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם שגיר

 מס תשומות

 ..1 שיקים לפירעון

8/9 

1/9 

  0ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם שגיר

 מס תשומות

 ...,8 חו"ז שגיר

81. 

8,81. 

  0ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם שגיר

 מס תשומות

 ...,8 קופת מזומנים

81. 

8,81. 
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 ?.28/28/מהי פקודת היומן שירשום השוגר אגוז בספריו בגין מכירת הסחורה מיום  .21

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז שגיר

 

 מכירת סחורה

 מס עסקאות

41,1./ 48,4.. 

1,4./ 

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז שגיר

 

 משגור עם שגיר

 מס עסקאות

41,1./ 48,4.. 

1,4./ 

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 לקוחה עירית

 

 מכירת סחורה

 מס עסקאות

41,1./ 48,4.. 

1,4./ 

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 לקוחה עירית

 

 משגור עם שגיר

 מס עסקאות

41,1./ 48,4.. 

1,4./ 

 פי ההסכם )לא כולל מע"מ(?-כמה שילם שקד בעבור יתרת הסחורה שרכש לעסקו על .23

 ש"ח .8,14 א0

 ש"ח .8,14 ב0

 ש"ח /.8,0 ג0

 ש"ח 44.,/ ד0

 עסקת המשגור?ההפסד מ\בכמה מסתכם הרווח .97

 ש"ח 8,914/רווח בסך  א0

 ש"ח ..48,4רווח בסך  ב0

 ש"ח 8,914/הפסד בסך  ג0

 ש"ח  ..48,4הפסד בסך  ד0
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 דלקרדרה"? -מה המשמעות של שגיר "נון .+9

 0השגיר רשאי למכור במזומנים בלבד א0

 0השגיר אינו אחראי לחובות אבודים ב0

 0השגיר אחראי לחובות מסופקים ג0

 רשאי למכור בשיקים מעותדים בלבד0 השגיר ד0

 

 96-92נתונים לשאלות 

 שותפות לממכר עוגיות0  .82828הקימו ביום  והדסאילן, תמר 

 הסכם השותפות:

  על השקעתו0 %/8כל שותף זכאי לריבית שנתית בשיעור 

  ש"ח0 ...,.4כל שותף זכאי למשוך משיכה פרטית עד לסכום של 

 על הסכום  0%כה המוסכם, יחויב בריבית שנתית בשיעור שותף שמשך מעבר לסכום המשי
 החורג0

 ההשקעה בהון0 פי-עלההפסדים יהיה \יחס חלוקת הרווחים 

 8.% 0"מה"רווח נטו לחלוקה" יוקצו ל"רווח שלא יועד 

  ש"ח0 ...,..8זכאית לרווח מינימלי של  הדסהשותפה 

 

 ח(:)כל הסכומים בש" .828/28.להלן נתוני השותפות ליום 

 סכום ההשקעה משיכות פרטיות שם השותף

 ...,.81 ...,41 אילן

 ...,../ ...,./ תמר

 ...,... ...,.1 הדס

 

 0ש"ח ...,.90-הרווח הגולמי של השותפות הסתכם ב 

 0ש"ח ...,8/1-הוצאות המכירה הסתכמו ב 

 0ש"ח ...,1./-הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ב 

 ש"ח0 ...,4-הוצאות המימון הסתכמו ב 

 0כל ההשקעות והמשיכות נעשו ביום ההקמה של השותפות 
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 ? .8./בכמה מסתכמות הוצאות ריבית הון של השותפות לשנת  .92

 ש"ח ..8,9/ א0

 ש"ח ...,.. ב0

 ש"ח ..41,9 ג0

 ש"ח ..11,9 ד0

 ? .828/28.בכמה מסתכמות הכנסות ריבית משיכות פרטיות של השותפות ליום  .99

 חש" ./1 א0

 ש"ח ..9,. ב0

 ש"ח ./.,4 ג0

 ש"ח ..8,. ד0

 ?.8./שיש לחלק בין השותפים בשנת  לפני ההקצאה לרווח שלא יועד, מהו סכום הרווח נטו  .94

 ש"ח 41.,.4/ א0

 ש"ח ./99,1/ ב0

 ש"ח ...,... ג0

 ש"ח .8,91.. ד0

 ? )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(.8./מהו חלקה של תמר ברווח נטו לשנת  .95

 ש"ח ./18,4 א0

 ש"ח 1./,/1 ב0

 ש"ח ..01,9 ג0

 ש"ח ...,..8 ד0

 פי ההסכם?-בגין הרווח המינימלי שהיא זכאית לו על הדסמהו הסכום שהושלם לשותפה  .96
 )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(

 ש"ח .11 א0

 ש"ח ...,8 ב0

 ש"ח ./8,4 ג0

 ש"ח ...,8 ד0
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 פי בקשה של שותף בשותפות?-רוק שותפות עלל פיעבאילו נסיבות רשאי בית המשפט לצוות  .90

 השותף המבקש שילם את אגרת בית המשפט0 א0

 השותפות לא שילמה כמה שנים את אגרת השותפויות0  ב0

 0מרוויחה פחות ממה שהרוויחה בשנים הקודמותהשותפות  ג0

 אחד השותפים שאיננו המבקש אשם בהתנהגות שמשפיעה לרעה על ניהול השותפות0 ד0

 מיהו שותף מוגבל? .91

 0שותף שהוא בעל נכות גופנית א0

 0שותף שהוא בעל סמכות חתימה בשותפות ב0

 0שותף שאינו יכול להשפיע על החלטות השותפות ג0

 0שותף שלא השקיע הון בשותפות אלא ידע בלבד ד0

 

 49-93נתונים לשאלות 

 ות ממתקים0סלסיל ../בעסקה משותפת למכירת  אילההתקשרו עמי ו 828284ביום 

 פרטי העסקה:

 0כל שותף רושם בספריו את פעולות העסקה שהוא ביצע בלבד 

 0בתום העסקה ייפגשו השותפים ויערכו את דוח העסקה המשותפת 

 0מסכום מכירותיו %.8ל עמלת מכירות בשיעור כל שותף לעסקה זכאי לקב 

  1 רווח לעסקה0 %.8כל שותף לעסקה רשאי לקנות סחורה מהעסקה במחיר עלות 

  או ביום שתימכר כל הסחורה0 828284.העסקה תסתיים ביום 

  0.:.יחס חלוקת הרווחים הוא 

 

 להלן אירועי העסקה המשותפת:

לפירעון  ש"ח כולל מע"מ בשיק .4/,8/סלסילות ממתקים ושילם בעבורן  ../קנה  עמי 828284
 מיידי0

 0ןש"ח כולל מע"מ במזומ /.8,9שילמה בעבור הובלת הסחורה סך של  אילה 28284/

ש"ח לא כולל מע"מ, וקיבלה מהלקוח שיק  ..9,..מהסחורה במחיר  %.1מכרה  אילה 28284.
 לפירעון מיידי על כל הסכום0

 פי תנאי ההסכם0-סלסילות על .8רכש לצרכיו הפרטיים  עמי 28284.

 פי תנאי ההסכם0-סלסילות על .8 שלה רכשה לעסק הפרטי אילה 928284



   
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות

 
 

 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/. 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 ?828284מהי פקודת היומן שירשום עמי בספריו בגין האירוע מיום  .93

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 אילהעסקה משותפת עם 

 מס תשומות

 ...,81 אילהחו"ז 

.,/4. 

/8,/4. 

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 אילהעסקה משותפת עם 

 מס תשומות

 ...,81 עו"ש בנק

.,/4. 

/8,/4. 

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח בהן חו-ח

 אילהעסקה משותפת עם 

 מס תשומות

 ...,81 עמיחו"ז 

.,/4. 

/8,/4. 

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 אילהעסקה משותפת עם 

 מס תשומות

 ...,81 קופת מזומנים

.,/4. 

/8,/4. 
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 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/8 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 ?28284.בספריה בגין האירוע מיום  אילהמהי פקודת היומן שתרשום  .47

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח הן חוב-ח

 מכירת סחורה אילהחו"ז 

 מס עסקאות

.0,941 

 

..,9.. 

9,.41 

  ב0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 מכירת סחורה קופת שיקים

 מס עסקאות

.0,941 

 

..,9.. 

9,.41 

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עמיעסקה משותפת עם  קופת שיקים

 מס עסקאות

.0,941 

 

..,9.. 

9,.41 

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עמיעסקה משותפת עם  עמיחו"ז 

 מס עסקאות

.0,941 

 

..,9.. 

9,.41 



   
 הכלכלה משרד
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 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

// 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 ?28284.מיום  מהי פקודת היומן שירשום עמי בספריו בגין האירוע .+4
 )יש לעגל את הסכומים לשקל הקרוב(

  0א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 יעמעסקה משותפת עם  משיכות פרטיות

 מס עסקאות

8,.81 8,889 

/.8 

  0ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עמיעסקה משותפת עם  עמיחו"ז 

 מס עסקאות

8,.81 8,889 

/.8 

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עמיעסקה משותפת עם  אילהחו"ז 

 מס עסקאות

8,.81 8,889 

/.8 

  ד0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עמישותפת עם עסקה מ קופת שיקים

 מס עסקאות

8,.81 8,889 

/.8 



   
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות

 
 

 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/. 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 ההפסד מהעסקה המשותפת?\בכמה מסתכם הרווח .42

 ש"ח  ..81,4הפסד בסך  א0

 ש"ח  ..1,9הפסד בסך  ב0

 ש"ח ../,84רווח בסך  ג0

 ש"ח /8.,.8רווח בסך  ד0

 בהפסד מהעסקה?\מהי פקודת היומן שירשום עמי בספריו בגין חלקו ברווח .49

  א0

 זכות חובה ן זכות-ח הן חוב-ח

 ...,4 ...,4 אילהעסקה משותפת עם  קופת שיקים

  0ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ..1,8 ..1,8 רווח מעסקה עמיחו"ז 

  ג0

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 ../,0 ../,0 אילהעסקה משותפת עם  הפסד מעסקה

  0ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 9..,1 9..,1 רווח מעסקה אילה עסקה משותפת עם



   
 הכלכלה משרד
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 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/4 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

בעסקה משותפת שבה כל שותף רושם בספריו את הפעולות שהוא ביצע בלבד, כיצד תירשם  .44
 עמלת מכירות לשותף לעסקה?

  א0

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עסקה משותפת

 מס תשומות

 הכנסות מעמלה

 מס עסקאות

  ב0

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות עמלה

 מס תשומות

 מעמלההכנסות 

 מס עסקאות

  ג0

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עסקה משותפת

 מס תשומות

 חו"ז שותף

  ד0

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עסקה משותפת

 מס תשומות

 עו"ש בנק

 



   
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות

 
 

 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/. 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 40-45נתונים לשאלות 

 נלקחה הלוואה מהבנק0 להלן פרטי ההלוואה: .828/28.ביום 

 ש"ח0 ...,11/ – סכום ההלוואה 

 ולר0ההלוואה צמודה לשער הד 

 ( 1 %.0/הריבית, בשיעור פריים )מחושבת מקרן צמודה%0./80 , 

  9282840/ההלוואה תוחזר ביום 

  לפי ימים מדויקים0 –חישוב הריבית 

  ש"ח0 0410.שער הדולר ביום קבלת ההלוואה 

  ש"ח0 ...0.שער הדולר ביום החזר ההלוואה 

 עגל את הסכום לשקל הקרוב(בכמה מסתכמת הקרן המוצמדת של ההלוואה? )יש ל .45

 ש"ח 4/9,.1/ א0

 ש"ח ...,11/ ב0

 ש"ח 980,.0/ ג0

 ש"ח 9/.,01/ ד0

 בכמה מסתכמת הריבית המוצמדת על ההלוואה? )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב( .46

 ש"ח 1.1 א0

 ש"ח 191 ב0

 ש"ח 119 ג0

 ש"ח .10 ד0

 ש לעגל את הסכום לשקל הקרוב( )י בכמה מסתכמים הפרשי ההצמדה )על הקרן ועל הריבית(? .40

 ש"ח 980,. א0

 ש"ח 9/0,. ב0

 ש"ח 184,. ג0

 ש"ח 180,. ד0



   
 הכלכלה משרד
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 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/9 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

כיצד ירשום לווה בספריו את החזר הריבית והפרשי ההצמדה שהוא מחויב בהם בגין הלוואה  .41
 שנטל מהבנק?

  0א

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 הפרשי הצמדה

 הוצאות ריבית

 עו"ש בנק

  0ב

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עו"ש בנק הפרשי הצמדה

  ג0

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עו"ש בנק הלוואה

  ד0

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 הלוואה עו"ש בנק

 הכנסות ריבית



   
 הכלכלה משרד
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 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/1 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 43נתונים לשאלה 

 ש"ח בפיקדון צמוד דולר0 להלן שערי החליפין של הדולר: ...,.8לקוח הפקיד  828284ביום 

 ש"ח 0401. – 828284ביום 

 ש"ח 8..0. – 82.284ביום 

 ?82.284מה הסכום שיופקד בחשבון הלקוח בפירעון הפיקדון ביום  .43
 )יש לעגל את הסכום לשקל הקרוב(

 ש"ח 0,008 א0

 ש"ח 8..,.8 ב0

 ש"ח 0..,.8 ג0

 ש"ח ...,.8 ד0

 

 57נתונים לשאלה 

 0 ההלוואה צמודה לשער הדולר8282840, להחזר ביום .82128אדם נטל הלוואה ביום 

 ש"ח0 0.01.שער הדולר היה  .82128ביום 

 ש"ח0 .0.4.שער הדולר היה  828284ביום 

סכום ההחזר ביחס לסכום המקורי של ההלוואה? )יש לעגל עד עשירית ב מה יהיה השינוי .57
 האחוז(

 %.80-קטן ב א0

 %.80-גדול ב ב0

 801%-קטן ב ג0

 801%-גדול ב ד0
 
 
 
 
 

 בהצלחה!
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 שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם 800.284..1.18081/0
 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/1 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 

 
 

 נוסחאון לבחינות בהנהלת חשבונות

 הנוסחאות לאיבר כללי סדרה חשבונית ולסכום חלקי של טור חשבוני 80
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 1.188: בחינההסמל מקצוע 

 80.. מספר מערכת:

 

 

/0 
 

 84./, 80.. הנהלת חשבונות בסיסי 1 מתקדם, מערכת, 1.188שאלון מס' 
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