
 

 

 /4102/0מועד  –בחינה 

 %00 –שאלות פתוחות  –' חישובים מסחריים חלק א

 /102באפריל  /1                
 

 %10 – 2' שאלה מס
, שנים 5לתקופה של " בוטיק הנרתיק"רכישת חנות אותה ישכיר לעסק : הראל בודק ביצוע עסקה כדלקמן

ההשקעה הנדרשת מהראל היום . את החנות" בוטיק הנרתיק"כאשר בתום תקופת השכירות ירכוש ממנו 
דש אשר ישולמו להראל מידי תום חו, לחודש₪  02,222הנכס יושכר תמורת . ₪ 0,022,222הינה של 

₪  0,022,222" בוטיק הנרתיק"שנים מ 5הראל יקבל בעוד (. חודש לאחר מועד ההשקעה, תשלום ראשון)
( מידי חודש)הראל יפקיד את התקבולים החודשיים מההשכרה . תמורת העברת הנכס לבעלות הבוטיק

 .לשנה מחושבת חודשית %3בתוכנית חסכון המעניקה ריבית בשיעור של 
 

הראל יקבל . שנים 5-בתוכנית חסכון ל( ₪ 0,022,222)להפקיד את הסכום שברשותו  הראל יוכל, לחילופין
כמו כן יזכה הראל למענק מיוחד  .מחושבת אחת לרבעוןלשנה  0.0%בהתאם לתוכנית ריבית בשיעור 

לשנה  0.0%)מענק זה יצטרף לסכום הפיקדון ויזכה אף הוא לריבית . מסכום הפיקדון 5%בשיעור של 
 (.ניתמחושבת רבעו

 
 :נדרש 

מ 2.2
 (5921891,3)יפקיד את כספו בתוכנית החיסכון אם שנים  5שיעמוד לרשות הראל בתום  הו הסכום

סכום כולל מהתקבולים )אם ירכוש את החנות , שנים 5מהו הסכום שיעמוד לרשות הראל בתום  2.1
 (,09/0//59) (%,)? ( החודשיים בגין ההשכרה וממכירת ההשקעה

השקעה )כדי ששתי החלופות , (5%במקום )שיעור המענק בתוכנית החיסכון /אחוזמה צריך להיות  2.5
 (25.21%)  (0%)? תהיינה שקולות ( בחנות או הפקדת הסכום בתוכנית החיסכון

 .י חישוביך/הראה. י לפי ריבית דריבית/פתור
 

 %20 – 1' שאלה מס
 

. חודשים 02מידי תום חודש במשך אותה תכננה להחזיר , ₪ 002,222רז קיבלה הלוואה מהבנק בסך 
(. החזר אחת לחודש, כאמור)ההלוואה ניתנה בתנאי החזר שווים של קרן בצירוף ריבית בגין היתרה 

 .לשנה 6% -הריבית בגין ההלוואה נקבעה ל
"( ההלוואה החדשה"להלן )לאחר ההחזר העשירי ביקשה רז מהבנק פריסת יתרת החוב מחדש 

סך הריבית . של קרן בצירוף הריבית בגין היתרה ולפי אותו שיעור ריבית שווים חודשיים-דולהחזרים 
 .₪ 06,052ששילמה רז בגין ההלוואה החדשה היה 

 
 :נדרש 

 (89233)  (3%)? מהו סכום ההחזר השמיני ששולם בגין ההלוואה הראשונה  1.2
 (/1)   (3%)? בהלוואה החדשה  מהו מספר התשלומים 1.1

 
 .י חישוביך/הראה(. תשלומים לשיעורין) קו ישרי לפי /פתור

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 %23 – 5' שאלה מס
 :כדלקמן " יד יוסף"לאה בוחנת שתי חלופות להשקעה בפרויקט 

 02,222תשלומים רבעוניים רצופים בסך  0 – 0/0/0200החל מתאריך  –בשנתיים ראשונות  –' חלופה א
 .כל אחד₪ 

 .בשנה השלישית לא יבוצע כל תשלום
תשלומים רבעוניים רצופים  06 – /0/0/020החל מתאריך  –מתום השנה השלישית 

 (5319031. נ.נ.ע)  .כל אחד₪  02,222בסך 
 

 .0/0/0200תשלומים רבעוניים רצופים ושווים החל מתאריך  00 –' חלופה ב
 

 .לשנה מחושבת רבעונית 3%שיעור הריבית בתקופת ההשקעה הייתה 
 

 :נדרש 
כדי שלאה תהיה אדישה בין שתי ' להיות משולם בחלופה ב מהו הסכום שצריך

 (209083)  . ריבית דריביתי לפי /פתור .החלופות
 

 %23 – /' שאלה מס
 .לידר ועברי ביצעו עסקה משותפת

 :במסגרת גמר החשבון מצאו השניים כי קיימים ביניהם חובות כדלקמן 
 :סכומים כדלקמן  0עברי חייב ללידר 

 .חודשים 0לפירעון בעוד ₪  02,222 –האחד 
 .חודשים 02לפירעון בעוד ₪  02,222 –השני 

 .חודשים 03לפירעון בעוד ₪  5,222לידר חייב לעברי סך של , מצד שני
מעוניינים עברי ולידר ולבצע סילוק חובות על ידי , ל במועדם"במקום לבצע את פירעון הסכומים הנ

 .פירעון ההפרש בלבד
 

 :נדרש 
   ?מבלי שיהיה צורך בהוספת תשלום ריבית כלשהיא , ₪ 05,222כמה זמן חייב עברי לשלם ללידר בעוד 

 (חודשים ,בעוד )
 .חישוב לפי ריבית לפי קו ישר

 (.לשנה 02%הריבית במשך בתקופה זו עמדה על )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 'חישובים מסחריים חלק ב
 0/% –' מחברת ב –( אמריקאי)שאלון רב ברירה 

 /102באפריל  /1
 

 .0203/00/ביום ₪  022,222סף רכש יצירת אומנות בסכום של יו .2
 .₪ 002,222בתום השנה מכר יוסף את היצירה למוזיאון בלונדון תמורת 

 .5%עלה המדד בשיעור  0203י כי בשנת /הנח
 

 .ריאלית על השקעתו 05%יוסף הרוויח  .א

 .02%ההשקעה של יוסף הניבה תשואה כוללת בשיעור  .ב

 .ריאלית לשנה 00.01%לחיסכון המבטיח ריבית של  ההשקעה של יוסף שקולה .ג

 .06%הריבית הכוללת בגין ההשקעה הייתה  .ד

 .קיימת יותר מתשובה אחת נכונה .ה
 
 

 .%0נושאת ריבית שנתית בשיעור , ₪ 022( ערך נקוב)נ .ח ע"חברה הנפיקה אג .1
בצירוף ( שנהנ מידי .ע₪  05)בחלקים שווים של קרן , מידי תום שנה, שנים 0ח תיפרע במשך "האג

 .ח"ריבית בגין יתרת אג
 

 .020ח הונפקה בשער "האג, 0%אם ריבית השוק ביום ההנפקה הייתה  .א

 (.נ.ע₪  022לכל )ריבית ₪  06ח תשלם סך הכל "האג .ב

 .₪ 01ההחזר בשנה הראשונה יהיה  .ג

 (.ללא תלות בריבית השוק) 020ח ייסחר בשוק בשער "האג, שנה לאחר ההנפקה .ד

 לא נכונהקיימת רק תשובה אחת  .ה
 

 : / - 5נתונים לשאלות 

מחיר המחירון של המחשב . מציעה למכירה מחשבים ניידים במחיר מבצע" מחשב לכל"חברת  .5
 :ניתן לרכוש כל מחשב בשתי חלופות . ₪ 5,222הנייד 

כאשר התשלום הראשון בתום , כל אחד₪  522תשלומים חודשיים שווים בסך  02-ב –' חלופה א
 .חודש הרכישה

 .ממחיר המחירון 0%תשלום מיידי במזומן תמורת הנחה של  –' בחלופה 
 

 ?מהו גובה האשראי אותו מקבל רוכש המחשב בתשלומים 

 כל התשובות אינן נכונות. ה₪   0,522. ד   0,322. ג₪    0,022. ב   ₪ 5,222 .א

  

הריבית חישוב )? מהו שיעור הריבית האפקטיבי השנתי הגלום בעסקה , בהמשך לשאלה קודמת ./
 (.לפי ריבית דריבית

 1%.ד   0%. ג   00.6%. ב   %/1.3 .א

 

 :החזרים כדלקמן / וקיבלה בגינה תקבולים₪  002,222חברה ביצעה השקעה בסך  .3
 ₪ 06,222 –בתום השנה הראשונה 

 ₪ 30,222 –בתום השנה השנייה 
 ₪אפס  –בתום השנה השלישית 
 ₪ 2,222/ –בתום השנה הרביעית 



 

 

 ₪  30,222 –ת בתום השנה החמישי
 

 .לשנה % 0מחיר ההון של החברה הינו 
 :י לטענות הבאות 4התייחס

 ₪אלפי  00,020ן של ההשקעה הינו "הענ .2

 IRR -ככל שה), IRR -כדאי לבחון את כדאיותה גם לפי ה, ן של ההשקעה חיובי"גם אם הענ .1
 (.ההשקעה יותר מסוכנת, קרוב למחיר ההון של החברה

 .נכונה 0טענה  .א

 .נכונה 0טענה  .ב

 .הטענות נכונות 0 .ג

 ('ג)                                                           .הטענות אינן נכונות 0 .ד
 : 8 – 0נתונים לשאלות 

 :סכון המבטיחה את התנאים הבאים יבתוכנית ח₪  02,222 0/0/0223 -הראל הפקיד ב

 .למדד המחירים לצרכן הידוע 12% -הצמדת קרן ב -

 .למדד המחירים לצרכן הידוע 02%לשנה והצמודה  5%בשיעור  ריבית -
הנח כי המדד הידוע במועד ההפקדה עמד על . (0/0/0203)שנים  02סכון בחלוף יהראל משך את הח

 .נקודות 002והמדד הידוע במועד המשיכה עמד על , נקודות 002
 .י לפי ריבית דריבית4פתור

 ?( שנים 02)במשך תקופת החיסכון מהו שיעור עליית המדד הממוצע לשנה  .0

 ('ג)                                     05%. ה   00%. ד   0.00%. ג   5%. ב   52% .א

 ? 0203/00/ –מהו הסכום הכולל אותו קיבל הראל ב  .,

                                                                                       .כל התשובות אינן נכונות. ה  ₪ 03,325. ד ₪  /00,20. ג   ₪ 06,001. ב   ₪ 00,033 .א
 ('ד)

 ?מה הייתה התשואה הכוללת שקיבל הראל על השקעתו במשך כל התקופה  .8

 ('ד)      כל התשובות אינן נכונות. ה   033% .ד   033% .ג   60.1%. ב   52% .א
 : 20 – 1נתונים לשאלות 

סוכם על החזרים חודשיים שווים לפי . שנים 02 -ל₪  0,022,222בסך  לקחה מהבנק הלוואהשירה 
לשנה  0.0%בריבית של , (חודש מיום קבלת ההלוואה, החזר ראשון)מידי תום חודש " שפיצר"

 .מחושבת חודשית
. ביקשה שירה לפרוע את יתרת ההלוואה באופן מיידי, 00 –לאחר ביצוע ההחזר ה , בתום השנה

הבנק דרש בגין הפירעון . לשנה מחושבת חודשית 3%השנה הראשונה עמדה על הריבית במשק בתום 
חישוב סכום ההחזר החד פעמי הנדרש לפי הריבית )המיידי בתום השנה הראשונה קנס פירעון מוקדם 

 (.במשק במועד הפירעון המוקדם

 (.יתלפי תנאי ההלוואה המקור)?  00 –מה הייתה יתרת החוב בגין ההלוואה לאחר ההחזר ה  .1

כל התשובות אינן . ה₪            03/,0,016. ד₪  00/,0,211. ג₪  0,202,222. ב   ₪ 0,020,002 .א
 ('א).                                                         נכונות

י 4עגל( כולל הקנס)? עמי שתידרש שירה לשלם בגין הפירעון המוקדם פמהו סכום ההחזר החד  .20
 .תשובתך

                                                               כל התשובות אינן נכונות.ד         ₪ 0,010,302 .ד₪    00/,0,211 .ג₪    0,202,222 .ב  ₪ 0,020,002 .א
 ('ד)

 ג -5 א -0 ב -3 ג -0 ה -0

6- d /- 0 ד- s 1- t 02- ד 

 


