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 מתקדם 1 בסיסי – +21סוג  חשבונות מבחן מנהל
 מבחן מעשי
 מבחן לדוגמה

 הנחיות לנבחן, 

  בשאלון זה שלושה פרקים: מבנה השאלון:

 נקודות   01  חישובי שכר ממוחשבים פרק ראשון: 

 נקודות   01  רכוש קבוע וחישובי פחת פרק שני: 

 נקודות   71 הנהלת חשבונות ממוחשבת :לישיפרק ש 

 81 חברה וחשבונותיה – 0לק ח 

 27 התאמות – 2חלק  

 1 משכורת – 8חלק  

   08 הפקת דוחות  – 4חלק   

 נקודות 11+     הכול:-סך 

 
 וחצי לרשותך: ארבע שעות

 הנחיות מיוחדות:

 ענה על כל השאלות. –

 .לשקל הקרוב סכומיםעגל  –

ים את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת גבי התדפיסים הנדרש-רשום בכתב יד על –
 תאריך הבחינה. 

 ( הקלד את פרטיך האישיים כתוספת לשם החברה המוקמת.0בפרק הראשון )בשאלה  

 בתום הבחינה מסור את השאלון ואת התדפיסים עם פרטיך האישיים למשגיח/ה.  –

 
  בהצלחה!

 ם(בסיסי 1 מתקד – +21)מנהל חשבונות סוג  +110מגמה 
 בסיסי 1 מתקדם( – )חשבונאות מעשית ממוחשבת 110+8מקצוע בחינה 

 מבחן לדוגמה
 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 זה.

 כל סוג שהוא, ללא רשות בכתב לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מ
 מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד הכלכלה.

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

 0%+"מ מחושב לפי מע
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 .+-59השאלות  כלענה על 

 

 נקודות( 5+) חישובי שכר ממוחשבים :פרק ראשון
 

 (הנקוד +הקמת חברה )

 ,חומרי ניקוי", העוסקת במכירת מ"ך הניקיון בעמלהקם בתוכנת שכר את חברת " .+
 לפי הנתונים האלה:

 מלך הניקיון בע"מ חברהשם ה 

 , ראשון לציון41רוטשילד  כתובת  

 חומרי ניקוי עיסוק 

 18-6992449 טלפון 

 18-6992447 פקס 

 10-074983-2 עוסק מורשה 

 60-119288-6 תיק ניכויים 

 אומי: כל חודש.תקופת הדיווח למס הכנסה ולביטוח ל 

 

 (הנקוד +פרטי העובדים )

 :" כמפורט להלןמ"מלך הניקיון בעבחברת " יםהגדר את פרטי העובדים המועסק .2

תחילת  שכר ברוטו נקודות זיכוי מצב משפחתי תאריך לידה מספר זהות שם העובד
 עבודה

 0/00/02 6,811.11 2.21 1נ+ 01/4/0661 100036613 מיכאלי נועם

 0/00/02 04,923.11 4.71 0ג+ 21/2/0674 141646741 לוין אילנה

 

 נקודות( 2ניכויי שכר )

 הגדר על שם העובדים: .8

 עובד )על כל מרכיבי השכר(. 1%פיצויים,  3.88%מעביד,  1%קופת גמל ופנסיה:  

 עובד )על כל מרכיבי השכר(. 2.1%מעביד,  7.1%קרן השתלמות:  
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 נקודות( 4) 21+2 דצמברחישובי משכורת לחודש 

 .21+2אין צורך לערוך משכורת לחודש נובמבר הערה: 

 :פי הנתונים האלה-על מיכאלי נועםלעובד ערוך משכורת  .4

 .121769087ז , ת"נועם נשוי לנועה כהן 

 ש"ח. 6,811ימים( היא  29שעות ) 039נועם לחודש מלא של  ו שלמשכורת 

ש"ח  92.1, לפי תעריף של 021%פות לפי שעות נוס 01-נועם עבד בחודש דצמבר חודש מלא ו 
 .נוספת לשעה

 פי הנתונים האלה:-על לוין אילנהלעובדת ערוך משכורת  .5
 .0/0/2111נולד ביום ש, 113911490, ת"ז אמירבן בשם גרושה ובחזקתה  אילנה

 .ש"ח 04,923היא  ימים( 29שעות ) 039אילנה לחודש מלא של  ה שלמשכורת 

 חודש מלא. מבר בחודש דצאילנה עבדה  

 

 נקודות( 0) 21+2לחודש דצמבר הפקת דוחות שאלות ו

 מהו סך השכר לדיווח לביטוח לאומי? .6

 .בעבור המוסד לביטוח לאומי 2102לחודש דצמבר  012הדפס דוח ניכויים  .0

 הדפס מסמך מתאים.ו סך עלות המעביד? מה .1

 .2102הדפס פקודת משכורת לחודש דצמבר  .9

בעבור העובד  2102הדפס תלוש משכורת לחודש דצמבר ברוטו של מיכאלי נועם?  מהו השכר .1+
  .מיכאלי נועם

 י החובה של העובדת לוין אילנה?ימהו סכום ניכו .++

 והקף בעיגול את ,לוין אילנהבעבור העובדת  2102הדפס תלוש משכורת לחודש דצמבר  .2+
 .הניכויים הכול-סך
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 נקודות( 1+) חתפ רכוש קבוע וחישובי: ניפרק ש
 

 :80/02/02", מעודכן ליום מלך הניקיון בע"מ"חברת להלן פרטים על הרכוש הקבוע של 
 :, אלא אם נאמר אחרתהסכומים הרלוונטיים נתונים לפני מע"מ

 ש"ח לא כולל מע"מ. 29,111רכשה החברה ריהוט בעלות של  01/0/16 ביום .0

 כולל מע"מ. 1,311 בסךרכשה החברה מחשב  0/01/00 ביום .2

, והיא הופעלה ש"ח לא כולל מע"מ 82,111רכשה החברה משאית יונדאי בסך  0/7/02ביום  .8
 ש"ח לא כולל מע"מ. 27,111תמורת  1/02/02. המשאית נמכרה ביום 0/3/02ביום 

 ש"ח לא כולל מע"מ. 4,111בעלות של  מדפסת משולבתהחברה רכשה  0/01/01 ביום .4
 

 הפחת השנתישיעור 

 7% טריהו

 21% משאית
 88.88% מחשב

 21% מדפסת
 

  .בקובץ אקסל 8+-28ענה על השאלות 
 פתח את תוכנת הגיליון האלקטרוני )אקסל(. .8+

 .(הנקוד 0)" בע"מ מלך הניקיון –פחת  פתח גיליון חדש, ושמור אותו בשם "רשימת .4+

 .נקודות( 2) םתיאור הנכסי (, כולל1הקלד בגיליון את נתוני הטבלה שלהלן )בעמוד  .5+

 . נקודות( 2)הזן לגיליון את פרטי הנכסים ברשימת פחת  .6+

 מדויק ימים ערוך חישובי הוצאות פחת בגיליון האלקטרוני, לפי חישוב .0+
 .נקודות( 1) ימים בשנה( 891)

 ?80/02/2100ליום מהו סך הפחת הנצבר  .1+

 ?80/02/2102מהי יתרת העלות המופחתת ליום  .9+

 בעבור המחשב? 2102פחת הנתבע בשנת מהו ה .21

 ?2102על הרכוש הקבוע בשנת  הפחת הנתבע כל מהו סך .+2

 הקלד את שמך, את מספר תעודת הזהות שלך ואת תאריך הבחינה. .22

 הדפס את הגיליון, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .28
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 2+/2+/+8)טופס י"א( לשנה שנסתיימה ביום  –רשימת פחת 
מס' 

 סידורי
פירוט 
 הנכסים

תאריך 
 רכישהה

תאריך 
 הפעלהה

מחיר ה
 מקוריה

שינויים 
במשך 
 השנה

נכסים 
בני 
 פחת

עור יש
פחת 
 נתבע
)%( 

הפחת 
 הנתבע
 )השנה(

סה"כ 
פחת 

שנצבר 
בשנות 

מס 
 קודמות

סה"כ 
 פחת

 יתרה להפחתה
 )עלות מופחתת(

            

            

            

            

            סה"כ
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 נקודות( 05): הנהלת חשבונות ממוחשבת שלישיפרק 
 

 נקודות( 81)חברה וחשבונותיה  – +חלק 
 

 נקודה(  +הקמת חברה )

 הקם בתוכנת הנהלת חשבונות את החברה לפי הפרטים האלה: .24

 מלך הניקיון בע"מ חברהשם ה

 , ראשון לציון41רוטשילד  כתובת 

 חומרי ניקוי עיסוק

 18-6992449 טלפון

 18-6992447  פקס

 10-074983-2 עוסק מורשה

 60-119288-6 תיק ניכויים

 :פרטי חשבון בנק

 מספר חשבון סניף  בנק

01  684 83400 

 

 :ביחידות ובש"ח יפריטי מלא

 מחיר מכירה מחיר עלות יח' מידה תיאור

 19.11 23.11 יחידה אבקת כביסה

 27.11 01.11 יחידה סבון נוזלי

 

 נקודה( +פרטים כלליים )

 הגבלת תאריכי ערך ואסמכתא. הגבלת תאריכים: אין .25

 פקודות יומן: רישום פקודות היומן ייעשה לפי סדר המסמכים והשאלות שבשאלון. 

 .07% –שיעור המע"מ  

מלך (: הקלד את שם החברה שהוקמה: "כותרות להדפסה/על המסך הצגהשם החברה )ל 
 , שם המשפחה שלך ומספר תעודת הזהות שלך.", ואחר כך את שמך הפרטימ"הניקיון בע
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 (הנקוד +אינדקס קבוצות חשבון )

 .שלהלןאינדקס קבוצות חשבון לפי הנתונים  הקם .26

 אפשר להוסיף או לשנות קבוצות. הערות: 
 בתוכנות שבהן מוגדרות קבוצות מראש, אפשר לשנות ולהוסיף כנדרש.  

 

 לקוחות

 ספקים

 מוסדות

 חו"ז

 עובדים

 וש קבוערכ

 קופות

 בנקים

 ועודפים הון

 הכנסות

 עלות מכר

 שכר עבודה

 הנהלה וכלליות

 מימון

 

 .שמור את אינדקס קבוצות החשבון .20
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 נקודות( 6הקמת אינדקס חשבונות )
 נקודות(. 1) שלהלן הקם את אינדקס החשבונות .21

 אפשר להקים חשבונות נוספים בהמשך לפי הצורך. הערה:
 

 קבוצה וןשם החשב

 לקוחות קיון בע"מיל לנוהכ

 לקוחות סוכנות רכב בע"מ .א.ב
 ספקים קיון בע"מימרכז הנ

 ספקים השכרת מבנים בע"מ

 מוסדות מס עסקאות

 מוסדות תשומות מס

 מוסדות מע"מ חו"ז

 מוסדות 2102מקדמות מס הכנסה 

 מוסדות מס הכנסה ניכויים

 מוסדות חו"ז –ביטוח לאומי 

 חו"ז חו"ז – יהקרן פנס

 חו"ז חו"ז –קרן השתלמות 
 חו"ז הוצאות שכירות מראש

 חו"ז מלאי

 עובדים מיכאלי נועם

 עובדים לוין אילנה

 רכוש קבוע  רכוש קבוע 

 רכוש קבוע פחת נצבר רכוש קבוע

 קופות קופת מזומן

 קופות קיםיקופת ש

 בנקים 83400ן -בנק לאומי ח

 ועודפיםהון  הון בעל העסק

 הכנסות  מכירות

 עלות המכירות קניות

 עלות המכירות מלאי סגירה

 שכרהוצאות  משכורתהוצאות 

 שכרהוצאות  נלוות לשכרהוצאות 

 הוצאות כלליות אחרות שכירות חנותהוצאות 

 הוצאות כלליות אחרות הוצאות פחת

 הוצאות כלליות אחרות עמלות בנקהוצאות 
 מימון הוצאות ריבית הלוואה

 
 .שמור את אינדקס החשבונות .29

 .נקודה( 0) החשבונותהדפס את אינדקס  .81
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 נקודות( 6יתרות פתיחה )
 .81/00/02" ליום מ"מלך הניקיון בע" חברתלהלן יתרות פתיחה של 

 נקודות(: 8לפי היתרות שבטבלה ) 81/00/02הקלד פקודות יומן ליום  .+8

 שם החשבון
)ש"ח( סכום 

 בחובה
 )ש"ח( סכום
 זכותב

  89,111 לקוח – קיון בע"מיל לנוהכ

 21,111  ספק – קיון בע"מימרכז הנ

 02,711  מס עסקאות

  4,911 תשומות סמ

  711 2102מקדמות מס הכנסה 

 0,911  מס הכנסה ניכויים

 2,311  חו"ז –ביטוח לאומי 

 4,072  חו"ז – קרן פנסיה

 2,231  חו"ז – קרן השתלמות

 23,111  הלוואה מהבנק

 3,121  מיכאלי נועם

 02,211  לוין אילנה

  97,111 עלות – רכוש קבוע

 9,311  80/02/00רכוש קבוע  צפחנ"

  82,111 קופת מזומן

  01,111 קיםיקופת ש

  19,311 83400ן -בנק לאומי ח

 ?  הון בעל העסק

 71,111  מכירות

  81,111 קניות

  22,311 משכורתהוצאות 

  1,746 כולל ב"ל מעביד ות לשכרנלוהוצאות 

  0,097 הוצאות ריבית הלוואה

 
 נקודה(. 0הדפס את פקודות היומן ) .82
 נקודה(? 0) 81/00/2102מהי יתרת הון בעל העסק ליום  .88

 נקודה(. 0עדכן את פקודות היומן למאגר הקבוע )/שמור .84



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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01 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 נקודות(  5+פי מסמכים )-רישום פעולות יומן על

 .2102מפעילותה בחודש דצמבר  "מ"מלך הניקיון בע" תחברמסמכים של  שבעהלהלן  .85
 נקודות, 04)שלהלן  7-0פי המסמכים -פעולות יומן על /קלוט אוטומטיתהקלד

 נקודות(.  2 – מסמךכל ל

 
 +מסמך מספר 

  קיון בע"מימרכז הנ

 תל אביב  15+הרצל 

 עוסק מורשה

5++152251 

 1/02/02 :תאריך

 814 חשבונית מס מספר

 מקור

 :לכבוד

 100749832ע.מ  ראשון לציון ,41רוטשילד  ,מ"מלך הניקיון בע

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 42,111 23 אבקת כביסה 0,111

 81,111 01 סבון נוזלי 2,111

 72,111 סה"כ 

 02,241 07%מע"מ  

 14,241 לתשלום ה"כס 

 1/0/08זמן פירעון: 

 נורית :חתימה

 

 ולת יומןפע
 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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00 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 2מסמך מספר 

 

 מ"מלך הניקיון בע

 ראשון לציון 41רוטשילד 

 עוסק מורשה

5++046812 

 01/02/02 :תאריך

 

 0 חשבונית מס מספר

 העתק

 :לכבוד

 102444761ע.מ  הוד השרון ,21יורדי הים רח'  ,קיון בע"מיל לנוהכ

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 09,311.11 19 אבקת כביסה 811

 02,011.11 27 סבון נוזלי 411

 23,611.11 סה"כ 

  4,620.17 07%מע"מ  

 50.+88,10 לתשלום ה"כס 

 01/0/08זמן פירעון: 

 אריאלה :חתימה

 

 

 פעולת יומן
 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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02 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 8מסמך מספר 

 

 מ"מלך הניקיון בע

 ראשון לציון, 41רוטשילד 

 עוסק מורשה

5++046812 

 02/02/02 :תאריך

 

 2 חשבונית מס מספר

 העתק

 :לכבוד

 102444761ע.מ  הוד השרון, 21 יורדי הים, רח' קיון בע"מיל לנוהכ

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 41,821.1 19.11 אבקת כביסה 721

 04,311.1 27.11 סבון נוזלי 111

 11,071.1 סה"כ 

  6,873.6 07%מע"מ  

 64,541.9 לתשלום ה"כס 

 01/0/08זמן פירעון: 

 אריאלה :חתימה

 

 
 פעולת יומן

 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 

 

 

 



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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08 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 4מספר  מסמך

 

 ע"מהשכרת מבנים ב

 ל אביבת, 4רחוב העצמאות 

 עוסק מורשה

5++21941+ 

 04/02/02 :תאריך

 

 0111 חשבונית מס/קבלה מספר

 מקור

 :לכבוד

 100749832ע.מ  ראשון לציון, 41 רוטשילד, רח' מ"מלך הניקיון בע

 סה"כ מחיר פרטים כמות

  28,411 0,611  0/02/2102ביום שכירות לשנה החל  02

  28,411 סה"כ 

 8,673 07%"מ מע 

 20,801 לתשלום ה"כס 

 נתקבלו:

 סכום ז"פ בנק מספר שיק

 27,873  04/02/02  לאומי 21010

 20,801 לתשלום ה"כס 

 

 
 פעולת יומן

 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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 31708: בחינההסמל מקצוע 
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04 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 5מסמך מספר 

 

 ף            דוח תקופתי                 קבלה למשלם   תשלוםמדינת ישראל אגף המכס ומס ערך מוס

 מיקוד        שם העוסק                                                         מען                                  ס. ישוב                                      

ראשון  41רוטשילד  'רח מ"מלך הניקיון בע 

 לציון 

28 22811  

 10-074983-2 00/02 01/02/02 2102נובמבר  

 מספר תיק עוסק מורשה           שנה חודש          ח עד              ווח           יש להגיש הדויבת הדהתקופה שלגביה חלה חו      

      

 

1 1 7 2 0     1 1 1 1 7              

 עסקאות פטורות או בשיעור אפס        העסקאות                                   עסקאות חייבות ללא מע"מ                        המס על            

        

 הצהרת העוסק וחתימתומס תשומות על ציוד ונכסים                      

1 1 9 4              

 אפרגן   שם החותם            מס תשומות על אחרות                

 קיון בע"מימלך הנ   חתימה וחותמת העסק                                                           

1 1 0 3     

 01/02/02הסכום לתשלום             תאריך    

 הסכום לתשלום  במילים:   שמונת אלפים ומאה ש"ח בלבד 

 21+12שולם בשיק מספר 

 

 
 

 פעולת יומן
 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 

 חותמת הבנק

 



 
 הכלכלה משרד
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01 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 6מסמך מספר 

 

 מ"מלך הניקיון בע

 ראשון לציון 41רוטשילד 

 עוסק מורשה

5++046812 

 01/02/02 :תאריך

 

 8 חשבונית מס מספר

 העתק

 :לכבוד

 108606737ע.מ  ביבא, תל 09, רח' אלנבי בע"מ א.ב. סוכנות רכב

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 27,111.11 27,111 רכב יונדאי 0

  

 27,111.11 סה"כ 

 4,161.11 07%מע"מ  

 591.11,+8 לתשלום ה"כס 

 21/02/02זמן פירעון: 

 אריאלה :חתימה

 

 

 פעולת יומן
 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
 תחום בחינות
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09 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 21+2חודש נובמבר  בגין: שיקים למוסדות ועובדים 0 מספר מסמך
 א.

                      

  
 מ"מלך הניקיון בע

 100749832ח.פ 
  

 בע"מ לאומיבנק 
  

  

 , ראשון לציון41רוטשילד   
  

 ת"א סניף 
  

  

 18-9700222 'טל  
   

  83400חשבון
  

  

  
         

  

  
  

 ך מוסףמס ער -שולמו ל 
 

    
  

  

  
         

  

  3,011 ₪ 
סכום 

 שמונת אלפים ומאה שקל במילים
 

₪ 

  
         

  

  
  

 15/12/2012 תאריך
 

 אפרגן חתימה
  

  

  
         

  

  
      

21012 684 83400  
  

  
                      

 
 .ב

                      

  
 מ"מלך הניקיון בע

 100749832ח.פ 
  

 בע"מ לאומיבנק 
  

  

 ראשון לציון ,41רוטשילד   
  

  ת"אסניף 
  

  

 18-9700222 'טל  
   

  83400חשבון
  

  

  
         

  

  
  

 ביטוח לאומי -שולמו ל 
 

    
  

  

  
         

  

  2,311 ₪ 
סכום 

 שקל אלפיים שמונה מאות במילים
 

₪ 

  
         

  

  
  

 15/12/2012 תאריך
 

 אפרגן חתימה
  

  

  
         

  

  
      

21018 684 83400  
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07 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 .ג
                      

  
 מ"מלך הניקיון בע

 100749832ח.פ 
  

 בע"מ לאומיבנק 
  

  

  ראשון לציון ,41רוטשילד   
  

 ת"אסניף 
  

  

 18-9700222 'טל  
   

 83400חשבון
  

  

  
         

  

  
  

 מס הכנסה -שולמו ל 
  

  

  
         

  

  0,911 ₪ 
סכום 

 שקל שיםיאלף שש מאות וחמ במילים
 

₪ 

  
         

  

  
  

 15/12/2012 תאריך
 

 אפרגן חתימה
  

  

  
         

  

  
      

21014 684 83400  
  

  
                      

 

 קודה(.נ 0עדכן את פקודות היומן לקובץ הקבוע )שמור/ .86

 הדפס את המסמך. .80



 
 הכלכלה משרד
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 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 נקודות( 20התאמת בנק ונתונים נוספים ) – 2חלק 

 

 ", כפי שהתקבל מהבנקמ"מלך הניקיון בעלהלן דף תנועות בחשבון הבנק של חברת " א.
 נקודות( 4)

 

 נקודות(.  2בתוכנת הנהלת החשבונות, בהתאמות בנק ) 2102הקלד את התנועות לשנת  .81

 
 בנק לאומי

 מ"מלך הניקיון בע –ות עו"ש דף תנוע

 83400 לחשבון:

 זכותש"ח ב 19,311 יתרת עו"ש:

 חובה/זכות סכום אאסמכת תיאור הפעולה תאריך

 ז 19,311 111020 יתרה 81/00/02

 ח 3,011 21012 שיק 01/02/02

 ח 21,721 9990 משכורותהוראת קבע  01/02/02

 ח 2,311 21018 שיק 01/02/02

 ח 0,911 21014 שיק 01/02/02

 ח 27,873 21010 שיק 01/02/02

 ח 4,072 01319 הוראת קבע קרן פנסיה 01/02/02

 ח 2,231 01317 הוראת קבע קרן השתלמות 01/02/02

 ז 02,111 2221 הפקדת מזומן 09/02/02

 ז 80,161 3311 העברה מא.ב. סוכנות 29/02/02

 ח 801 0002 דמי ניהול 80/02/02

 ח 4,111 2202 רן הלוואההחזר ק 80/02/02

 ח 142 2217 רבעוןריבית  2/0/08

 

 להתאמת החשבוןהמתחייבות יומן הפעולות את חשבון הבנק, ורשום לערוך התאמה  .89
 (.הנקוד 0)

 נקודה(. 1.1) ההתאמהמסמך הדפס את  .41

 .נקודה( 1.1) בקובץ הקבוע ההתאמהפעולות היומן של עדכן את שמור/ .+4



 
 הכלכלה משרד

 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף
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 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 נקודות( 28) "מ"מלך הניקיון בעוספים של חברת "להלן נתונים נ ב.

האחרון של  הרבעוןעבור ב ח"ש 142בסך  רבעוניתהחברה חויבה בריבית  2/0/2108ביום  (0
 .2102שנת 

מורכב מהנכסים  81/00/02 ליוםע של החברה והרשום ביתרות הפתיחה הרכוש הקבו (2
עלות  את הכלל 81/00/02 יוםל הרכוש הקבועיתרת  .שהוצגו בטופס הפחת שבפרק השני

  ש"ח. 82,111של סך יונדאי בהרכב  ה שלשירכה

 .0/02/2102ביום  החל ,וצאות השכירות מתייחסות לשנהה (8

 .פתיחה שאין מלאי יש להניח .(FIFOמנוהל בשיטת נרי"ר )המלאי של החברה  (4

 .ש"ח 81,111הוא  80/02/02שווי המלאי של החברה ליום  

 מיתרת הלקוחות לחובות מסופקים. 1%להפריש החברה החליטה  2102בסוף שנת  (1

תשלומים  02. תנאי ההחזר: 81/9/02ביום ש"ח  43,111 בסך החברה קיבלה את ההלוואה (9
  .7% של בשיעור תריבית שנתיחודשיים שווים של הקרן בסוף כל חודש, החל בחודש יולי. 

 

  2/0/2102החברה ביום  ות שחויבה ברשום פעולות להתאמת סוף שנה בסכום הריבי .42

 (.ותנקוד 8) 

 (.ותנקוד 8חשב את הפחת על הרכוש הקבוע של החברה, ורשום פעולת יומן לפחת השנה ) .48

 (.ותנקוד 1) , ורשום פעולת יומןהון ממכירת רכב היונדאיהרווח/הפסד חשב את  .44

 נקודות(. 8) י הסגירהורשום פקודת יומן לעדכון מלא ,חשב את ערך מלאי הסגירה .45

 (.ותנקוד 8קודה להתאמת הוצאות השכירות מראש )רשום פ .46

 (.ותנקוד 8רשום פקודה להתאמת הוצאות ההלח"מ ) .40

 (.ותנקוד 8רשום פקודה להתאמת הוצאות הריבית על ההלוואה ) .41
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 בסיסי + מתקדם –שם מקצוע הבחינה: חשבונאות מעשית ממוחשבת  מבחן לדוגמה
 31708: בחינההסמל מקצוע 

 מבחן לדוגמה
 

 

21 
 בסיסי + מתקדם, מבחן לדוגמה –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 31708שאלון מס' 

 נקודות( 5משכורת ) – 8חלק 

 

 פקודת יומן משכורת

 נקודות(. 8) קודת המשכורת שקיבלת מתוכנת השכרפי פ-, עלרשום פקודת משכורת .49

 נקודה(. 0הדפס את המסמך ) .51

 נקודה(. 0עדכן את המסמך לקובץ הקבוע ) .+5

 

 נקודות( 8+) הפקת דוחות – 4חלק 

 נקודה(. 0) 2102 תנועות לחודש דצמבר בוחןהדפס מאזן  .52

 (.הנקוד 0) 81/00/02 הדפס מאזן בוחן יתרות פתיחה ליום .58

 לעובד את כרטיס החשבון הדפס ? 80/02/02מהי יתרת כרטיס מיכאלי נועם ליום  .54
 (.הנקוד 0) מיכאלי נועם

עבור חודש ב 01/0/02 יוםב ,או לבקש החזר מע"מ ,החברה לשלםתצטרך מהו סכום המע"מ ש .55
 (?הנקוד 0) 2102דצמבר 

 ?נקודות( 2ח רווח והפסד ))רווח/הפסד הון( בדומהו סכום ההכנסות האחרות  .56

 (.ותנקוד 8) 2102את דוח רווח והפסד לשנת הדפס  .50

 (.ותנקוד 8) 2102הדפס את המאזן לסוף שנת  .51

 (.הנקוד 0) 02/2102 לחודש ,ש"ח 34,241-שווה ל ןאת התנועות שסכומהדפס  .59

 

 

 ה!בהצלח



  מדינת ישראל  
  מבח לדוגמה, 2+1מנהל חשבונות סוג , 80713מס'  שאלומחוו ל  הכלכלהמשרד   
  אד��אג� בכיר להכשרה ולפיתוח כוח  
 תחו� בחינות  

  

1   
 מבח לדוגמה, 2+1מנהל חשבונות סוג , 80713מס'  שאלומחוו ל

  80713מס'  מחוו� לשאלו�

  2+1מנהל חשבונות סוג 

  מבח� לדוגמה
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