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  הנהלת חשבונות
  בסיסי – 1סוג 

  בחינה מעשית
  

  , הנחיות לנבח�

  

  : בשאלו� זה ארבעה פרקי�  :מבנה השאלו�

  נקודות 25  –  חישובי שכר ממוחשבי�  :ראשו�פרק   

  נקודות 65  –  הנהלת חשבונות ממוחשבת  :שניפרק   

  נקודות 10  –  רכוש קבוע וחישובי פחת  :שלישיפרק   

  נקודות 100    ס$ הכול  

  

  
  

  שעות ארבע: לרשות�
  

  :הנחיות מיוחדות

   .ענה על כל השאלות  –

  . אי� לסמ� סימוני� כלשה� על השאלו� עצמו  –

  . את מספר תעודת הזהות של$ ואת תארי$ הבחינה בכל קוב), הקלד את שמ$ הפרטי  –

  . ה/למשגיח הבחינה מסור את השאלו� ואת התדפיסי� ע� פרטי$ האישיי� בתו�  –

  

  

  

  
  !בהצלחה

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

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

  .ותמאת מנהל מחלקת הבחינ
  .א$ מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר

  16.5%מ מחושב לפי "המע

  )מעשי(בסיסי  – 1סוג  הנהלת חשבונות: ש� מקצוע בחינה
  83012: סמל מקצוע בחינה
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  )נקודות 25( י"חישובי שכר ממוחשב –פרק ראשו� 
  

  )נקודות 4(הקמת חברה 

  : יכפל לפי הנתוני� האלהבתוכנת מ "מ"טאמי טקסטיל בע"הק� את חברת   .1

  ירושלי� , 43רחוב התנור : כתובת החברה

   513313963: ברהמספר תיק הח

   905086377: מספר תיק הניכויי�

  .חודשית למס הכנסה היאתקופת הדיווח לביטוח לאומי ו

  מפתחי חשבו� ספרתי –ח חשבשבת "קישור לתוכנת הנה

  

  )נקודות 3( פרטי העובדי"

  : כמפורט להל� ,פרטי העובדי� המועסקי� בחברהאת הגדר   .2

  אמיר יצחק  : עובדהש�   .א

  035147040: ז"ת' מס

  זכר : מי�

  17/8/1980: תארי$ לידה

  ירושלי�  ,1ל "האש: כתובת

  רווק : מצב משפחתי

   1/8/09: תארי$ תחילת עבודה

  חודשית :סוג משכורת

            

  אפרת לוי   : עובדהש�   .ב

   201137676: ז"ת' מס

  נקבה : מי�

  12/6/1982: תארי$ לידה

  ירושלי�  ,51הזית : כתובת

  רווקה : מצב משפחתי

  1/8/09: תארי$ תחילת עבודה

  חודשית  :סוג משכורת

        

  :הגדר בעבור העובדת אפרת לוי  .3

  .תגמולי עובד 5%, פיצויי� 8.33%, תגמולי מעביד 5%: לפי" מנורה מבטחי�"קופת גמל   

 ).נקודות 4( הפרשות עובד 2.5%, הפרשות מעביד 7.5%: לפי "גדיש"למות תקר�  הש  
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   )קודותנ 10(חישובי משכורות 

  ).שעות כל יו� 8, ימי� 25(ח ברוטו "ש 5,450: ערו$ משכורת לעובד אמיר יצחק לפי  .4

  –מחיר שעת עבודה רגילה ( 125% שעות נוספות לפי 4.5ועוד  ,ח"ש 375ס$ 1הוס0 פרמיה על  

  ).ח"ש 20.70

 125%שעות נוספות לפי  4הוס0  .ח ברוטו"ש 6,270: פרת לוי לפיעובדת אלערו$ משכורת   .5

  .)ח"ש 25 –מחיר שעת עבודה רגילה (

  

  )נקודות 4(הפקת דוחות 

ומלא , ור המוסד לביטוח לאומי ומס הכנסהעבב אוגוסטלחודש  102ניכויי� הדוח את הדפס   .6

  .אותו

  .שמור את פקודת המשכורת לצור$ נתוני הפרק השני. אוגוסטהדפס פקודת משכורות לחודש   .7

  .קר� השתלמותלמל והדפס דוח הפקדות לקופת ג  .8

  .העובדי� שכר בעבור שני הדפס תלושי  .9

  

  102טוח לאומי טופס ידיווח לב
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  ביטוח לאומידיווח ל – 102טופס גב 

  

  

  ניכויי" –דיווח למס הכנסה 
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  )נקודות 65( שבתוחות ממנהלת חשבונה – שניפרק 

  

  )נקודות 20(ה הקמ: 'חלק א

  )נקודות 3(הקמת חברה 

העוסקת במכירת בגדי ילדי�  ,"מ"טאמי טקסטיל בע: "ושמהחברה  מיכפלבתוכנת הק�   .10

  :האלהלפי הפרטי�  ,ותבסיטונ

  ירושלי�, 43התנור רחוב  :כתובת

  905086377 :תיק ניכויי�, 513313963: פ"חמספר 

  

  )נקודות 3(לליי" פרטי" כ

  31/12/200911/1/2009ה2 הגבלת תאריכי אסמכת  .11

  31/12/200911/1/2009 :הגבלת תאריכי ער$  

  1 'סהחל במנה מ: ספרור המנות  

  16.5% :מ"מע  

  5% :מקדמות מס הכנסה  

    הרשו� לעיל: מספר עוסק מורשה  

טאמי (" קמהש� החברה שהו הקלד את): כותרת להדפסה/על המס$ תצוגהל(ש� החברה   

  . של$ ז"תואחר כ$ את שמ$ ואת מספר , ")מ"קסטיל בעט

  

  )נקודות 4() קודי מיו�(כותרות למאז� בוח� 

    ):נקודות 3( "מ"טאמי טקסטיל בע" החברהאת הכותרות הבאות למאז� בוח� של  הז�  .12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .)נקודה 1(מיו� ההדפס את אינדקס קודי  .שמור את המסמ$  .13

  קוד מיו�  כותרת

  100  מכירות נטו

  150  עלות המכירות

  200  הוצאות מכירה

  250  הלה וכלליותהוצאות הנ

  300  מימו� הכנסות/הוצאות

  350  הכנסות אחרות

  400  קופה

  500  בנקי�

  450  חייבי�1לקוחות

  550  רכוש קבוע

  600  התחייבויות 

  650  ספקי�

  700  מוסדות

  800  הבעלי�הו� 
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  )נקודות 5(נות הקמת אינדקס חשבו

  :)נקודות 3( להל�ש והק� את אינדקס החשבונות, ספרתי בחר באינדקס  .14

  קוד מיו�  מפתח חשבו�  ש" החשבו�

  100  1000  מכירות

  100  1001  החזרות מלקוחות

  100  1002  הנחות מסחריות שניתנו

  150  1500  קניות

  150  1501  ת לספקי�והחזר

  150  1502  הנחות מסחריות שנתקבלו

  550  5500  מכונות

  350  3500  הכנסות מתפירה

  250  2500  הוצאות חשמל

  250  2501  הוצאות טלפו�

  200  2000  הוצאות פרסו� ואריזה

  250  2001  הוצאות משכורת

  250  2002  הוצאות סוציאליות

  300  3000  הוצאות ריבית

  400  4000  קופת מזומ�

  400  4001  שיקי� פתקו

  650  6500  קי�יספק צוצ

  650  6501  ק ילדוני�ספ

  450  4500  לקוח יעקב פרידמ�

  450  4502  לקוח תומר אליאור

  700  7001  מס תשומות

  700  7002  מס תשומות נכסי�

  700  7003  מ עסקאות"מע

  700  7004  ז"מ חו"מע

  500  5001  ש"עו

  500  5000  שיקי� לפירעו�

  500  5002  שיקי� לקבל

  500  5003  שיקי� לקבל

  800  8000  שיר�1הו� בעל העסק

  800  9999  ביטול יתרות 

  .)נקודה 1( שמור את אינדקס החשבונות  .15

  .)נקודה 1( הדפס את אינדקס החשבונות  .16
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  )הנקוד 1( ראשיי"הקמת חשבונות 

  . קודי המיו�להגדר את החשבונות הראשיי� בהתא� לאינדקס החשבונות ו  .17

  

  )נקודות 2( פריטי"הקמת אינדקס 

  .הפריטי� שלהל� במער$ המלאיהגדר את   .18

  מחיר מכירה  מחיר עלות  פריטהתיאור   פריטהקוד 

  100  60  "דובי"חולצות   15010

  120  70  ינס'מכנסי ג  15011

  105  80  "בייבי"חליפות   15012

  

  )נקודות 2(עבור מסמכי המכירה שיופקו באופ� ממוחשב מהמערכת בסוגי תנועה הקמת 

  . ר מסמכי המכירההק� את סוגי התנועה בעבו  .19

 בעת  תהיומ� שתירש� אוטומטי ולפעולתמסמכי המכירה לסוגי התנועה צריכי� להתאי�   

  .או הקבלה/ו החשבונית הפקת

  

  .)נקודה 1( ועדכ� אמצעי תשלו� לקבלות ,מספר את המסמכי� בספרור מסמכי�  .20

  

  . )נקודה 1( והדפס אותו, פריטי�שמור את אינדקס ה  .21
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  )נקודות 22(והפקת חשבוניות ו" פעולות יומ� ריש :'חלק ב

  )נקודות 2(רישו" יתרות פתיחה 

  :שלהל� 31/7/09הפתיחה ליו� יתרות את  1 'הקלד במנה מס  .22

  

  היתרה  

  זכות  חובה  ש" החשבו�

    6,500  החזרות מלקוחות

    90,500  קניות

  7,200    הנחות מסחריות שנתקבלו

    100,000  מכונות

  160,000    הכנסות ממכירות

    6,800  הוצאות חשמל

    7,700  הוצאות טלפו�

    9,000  הוצאות פרסו� ואריזה

    1,800  הוצאות ריבית

    1,700  קופת מזומ�

  34,000    הפועלי�ש בנק "עו

  4,700    קי� יספק צוצ

  14,500    ספק ילדוני� 

    8,000  לקוח יעקב פרידמ� 

    11,500  לקוח תומר אליאור 

  9,100    ז"מ חו"מע

  14,000    הו� בעל העסק

  243,500  243,500  כ"סה

  

  .1 'הדפס את מנה מס  .23

  .לקוב) הקבוע 1 'עדכ� את מנה מס  .24
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  )נקודות 20(פי מסמכי" /רישו" פעולות יומ� על

   ."מ"טאמי טקסטיל בע"מצויי� בחברה ה, לחודש אוגוסט) ב"י1'א(מסמכי�  12להל� 

 להל�ש ב"י1'המסמכי� אקלוט את או לחלופי�  ,את פעולות היומ� שרשמת 2 'הקלד במנה מס  .25

  .)נקודות לכל מסמ$ 1.5(במערכת שיווק ומלאי 

  . )נקודה 1( 2' הדפס את מנה מס  .26

  . )נקודה 1(בקוב) הקבוע  2' את מנה מסעדכ�   .27

  

  1013' קבלה מס/חשבונית מס: 'מסמ� א

  מ"ילדי" בגננה בע

  1וב יצחק  רח

  תל אביב

  

  
  513241341מ "ע  

  1/08/09 תארי$  

  1013 'קבלה מס/חשבונית מס

  מקור  

  לכבוד

  מ"טאמי טקסטיל בע

   ירושלי� 43חוב התנור ר

  כ"סה  מחיר  פרטי"  כמות  'פריט מס

  15,000.00  60  "דובי"חולצות   250  15010

  17,500.00  70  ינס'מכנסי ג  250  15011
          

          

  32,500.00  כ"סה  

  5,362.50  16.5%מ "מע  

  37,862.50  לתשלו� כ "סה  

  :נתקבלו 

  סכו"  פ"ז  בנק  שיק 'מס

  37,862.50  1/08/09  הפועלי�  32
              

  רונית  חתימה
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  קליטה אוטומטית

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

      

  מלאיעדכו� כניסת 

 הערות כ"סה  מחיר עלות  כמות יציאה כמות כניסה פריט תארי�

         

       

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   11    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  1 'חשבונית מס מס: 'במסמ� 

  

  

  

  

  

  

  1' מס חשבונית מס קבלה

  

  קריית מלאכי, 703 ד"ת –יואב עדי : לכבוד
  

 סך הכל מחיר יחידה הנחה % תיאור יחידות פריט כמות

       

 5,000 100  "דובי"חולצות   15010 50

       

       

       

       

 

 5,000 סכו�

 825  מ "מע 16.5

 5,825 מ"סכו� כולל מע

 5,825 יתרה לתשלו"

  

  

  סכום  פירעון.ז  בנק  שיק  נתקבל

 5,000 12/08/09  לאומי 1253 

     

     

 
 825  מזומ� 

 5,825  כ "סה

  

  812//09: תארי�

    רות": חתימה

  

  

  העתק

  

 

  מ"טאמי טקסטיל בע
  ירושלי� 1 43רחוב התנור 



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   12    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  קליטה אוטומטית

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   13    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  2 'חשבונית מס מס: 'גמסמ� 

  

  

  

  

  

  

  2' מס חשבונית מס קבלה

  

  חיפה, חלוצי התעשייה –יעקב פרידמן שיווק : לכבוד
  

 סך הכל מחיר יחידה הנחה%  תיאור יחידות יטפר  כמות

 7,500.0 100  "דובי"חולצות   15010 75

 9,000.0 120  ינס'מכנסי ג  15011 75

       

       

       

 

 16,500.00 סכו�

 2,722.50  מ "מע 16.5%

 19,222.50 מ"סכו� כולל מע

 19,222.50 יתרה לתשלו"

  
  וםסכ פרעון.ז  בנק  שיק  נתקבל

 19,222.5 30/8/09 הפועלי" 1001 

     

     

 
   מזומ� 

 19,222.5  כ "סה

  
  

  14/8/09: תארי�

  רות"  : חתימה

  

  

  העתק

  

 

  מ"טאמי טקסטיל בע
  ירושלי� 43רחוב התנור 



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   14    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  קליטה אוטומטית

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   15    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  1653 'חשבונית מס מס: 'דמסמ� 

  

  י"בגדי ילד – קי"יצוצ

  33רחוב הזית 

  נתניה

  

  
  034974284מ .ע  

  15/08/09 תארי$  

  1653' קבלה מס/חשבונית מס

  מקור  

  לכבוד

  מ"טאמי טקסטיל בע
  ירושלי� 43רחוב התנור 

  כ"סה  מחיר  פרטי"  כמות  'פריט מס

  12,000  80  "בייבי"חליפות   150  15012

          

          

          

     12,000  כ"סה  

     1,980  16.5%מ "מע  

     13,980  לתשלו" כ "סה  

   :נתקבלו 

  סכו"  פ"ז  בנק  מספר שיק

  13,980  25/08/09  הפועלי�  33

    מזומ� 

  ציפי  חתימה

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   16    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  קליטה אוטומטית

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

      

  עדכו� כניסת מלאי

 הערות כ"סה  מחיר עלות  ציאהכמות י כמות כניסה פריט תארי�

         

       

           



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   17    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  1746 'חשבונית מס מס: 'המסמ� 

  

  ציוד תפירה – חיבוקי"

  41רחוב האור� 

  הרצליה

    

  
  065641387מ "ע  

  15/8/09 תארי$  

  1476' קבלה מס/חשבונית מס

  מקור  

  לכבוד

  מ"טאמי טקסטיל בע
  ירושלי� 43רחוב התנור 

  כ"סה  מחיר  פרטי"  כמות

  4,200  4,200  מכונת תפירה  1
          

          

          

  4,200  כ"סה  

  693  16.5%מ "מע  

  4,893  לתשלו� כ "סה  

   :ונתקבל 

  סכו"  פ"ז  בנק  מספר שיק

  4,893  27/9/09  הפועלי�  34

    מזומ� 

  יואב   חתימה

  

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   18    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  יומ� רישו" פעולת

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  

                  

                

                

  

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   19    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  2013 'חשבונית מס מס: 'ומסמ� 

  

  ייצור בגדי ילדי" – ילדוני"

  א הרצליה פיתוח3תומר 
  

  

  048937311מ "ע  

20/08/09 תארי$  

             
 2013' קבלה מס/חשבונית מס

  מקור  

  לכבוד

      מ"טאמי טקסטיל בע

  שלי� ירו 43רחוב התנור 

  כ"סה  מחיר  פרטי"  כמות  'פריט מס

  6,600  60  "בייבי"חליפות   110  15012

          

          

          

  6,600  כ"סה  

  1,089  16.5%מ "מע  

  7,689  לתשלו� כ "סה  

   :נתקבלו 

  סכו"  פ"ז  בנק  מספר שיק

        

    מזומ� 

  יואב  חתימה 

  

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   20    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  יומ� רישו" פעולת

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

      

  עדכו� כניסת מלאי

 הערות כ"סה  מחיר עלות  כמות יציאה כמות כניסה פריט תארי�

         

       

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   21    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  453' חשבונית מס מס 1'זמסמ� 

    

  יומ� רישו" פעולת

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

   מ"חברת החשמל לישראל בע
  אוגוסט / יולי: תקופת החשבו�  

  453' חשבונית מס מס

  לכבוד
  

    מ "אמי טקסטיל בעט
  

  ירושלי�, 43התנור רחוב 

  9925ד "ת: להחזרות  

  ירושלי�

  

    

  

     

  כ"סה  מ"מע  סכו"  ריכוז החשבו�

  1,013.55  143.55  870.00  25/08101/07אספקת חשמל לתקופה 

        

  1,013.55ח     "כ בש"סה

  כו� הנקוביחויב  בס 221חשבונ$ מספר  .בהוראת קבע 7/9/09לתשלו� עד 

  נית� לשל� חשבו� זה בכל סניפי הבנקי� או בקופות  9999999' מ מס"חשבונית מס מקור עוסק מורשה לעניי� מע

  .ה עליו חותמת הקופה של אחד מאלההחשבו� מהווה חשבונית מס קבלה א� הוטבע. החשמל לישראלחברת 

  .אי� להכניס שינויי� בחשבו� זה. וקיה כחיתשלו� לאחר המועד יגרור חיובי ריבית פיגורי� והוצאות גב

  *לתשלו� החשבו� בכרטיס אשראי  177443213חייג * כדאי לשל� את החשבו� באמצעות הוראת קבע בבנק 

  .12:30 – 8:00' ו 18:00 – 8:00' ה/'א. 101או פקס  103מידע בירורי" והזמנות חייג חינ" ל

  2323ירושלי�  108שה שרת מ 18:00 – 16:00ה ,ג,א, 12:30 – 8:30ו 1א: קבלת קהל



 

 

  

  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    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  963 'זיכוי מס/חיוב/חשבונית מס: 'חמסמ� 

  

  ייצור בגדי ילדי" – ילדוני"

  הרצליה פיתוח א3תומר 

    

  

  048937311מ "ע  

  20/8/09 תארי$  

           

 963' מס זיכוי/חשבונית מס חיוב

  מקור  

  

  לכבוד

  מ"טאמי טקסטיל בע

   ירושלי� 43רחוב התנור 

  כ"סה  מחיר  פרטי"  כמות  'פריט מס

  600  60  "בייבי"חליפות   10  15012

      2013החזר מח�     

          

          

  600  כ"סה  

  99  16.5%מ "מע  

  699  לתשלו� כ "סה  

  יואב   חתימה

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   23    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  ומטיתקליטה אוט

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

      

  מלאי יציאתעדכו� 

 הערות כ"סה  מחיר עלות  כמות יציאה כמות כניסה פריט תארי�

         

       

  
   

  

  

  

  

    



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   24    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  

  3 'חשבונית מס מס: 'טמסמ� 

  

  

  

  

  

  

  3' מס בונית מס קבלהחש

  

    ה פתח תקווהיאזור תעשי –תומר אליאור : לכבוד
  

 סך הכל מחיר יחידה הנחה%  תיאור יחידות פריט כמות

 6,300.0 105  "בייבי"חליפות   15012 60

 1,800.0 120  מכנסי גינס  15011 15

       

       

       

 

 8,100.00 סכו�

 1,336.50  מ "מע 16.5

 9,436.50 מ"כולל מע סכו�

 9,436.50 יתרה לתשלו"

  

  

  סכום פרעון.ז  בנק  שיק  נתקבל

 9,436.5 30/8/09 מרכנתיל 768 

     

     

 
   מזומ� 

 9,436.5  כ "סה

  09/818/: תארי�

   רות": חתימה

  

  העתק

  

 

  מ"טאמי טקסטיל בע
  ירושלי� 1 43רחוב התנור 



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   25    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  מטיתוקליטה אוט

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   26    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  1003 'קבלה מס1 'ימסמ� 
  

  ייצור בגדי ילדי" – ילדוני"

  הרצליה פיתוח א3תומר 

  
  

   048937311מ "ע  

  28/8/09 תארי$  

           

  1003 קבלה מספר

    מקור  

  :נתקבל מאת

  מ "טאמי טקסטיל בע

   ירושלי� 43רחוב התנור 

  סכו"  פ"ז  בנק  שיק 'מס

  2,500  30/9/09  הפועלי�  36

  2,500  30/10/09  הפועלי�  37

           

      מזומני�    

  5,000  כ"סה  

    יואב  חתימה
  

  

  

  יומ� רישו" פעולת

  

  פעולת יומ�

 זכות חובה פרטי"  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי�

          

        

        

  

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   27    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  הפקדת שיק: א"ימסמ� 

  

  

  בנק הפועלי" 

  16רחוב הנרות 

  ירושלי"

  י"שיק/ הפקדת מזומ� 

  

       12/8/09 תארי$   702ני0 ס

  

  מ"טאמי טקסטיל בע :מאת

  ירושלי", 34רחוב התנור 

  

   

  6138/1           חשבו� 'מס

  ש"עו       סוג חשבו�          

     

  סכו� השיק
' מס

  חשבו�
  בנק  סני0

' מס

  שיק
  כ"סה  כמות  ער$

        1253  לאומי  22  793      5  0  0  0  

                            

                            

                            

                            

   כ במזומ�          "סה   כ בשיקי""סה

  רונןרונןרונןרונן     י"הופקד ע           5   0    0   0   

  רונןרונןרונןרונן         חתימה

  

  

  יומ� רישו" פעולת

  

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי�  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי$

          

        

  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   28    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  היהעברה לגבי: ב"ימסמ� 

  

  בנק הפועלי� 

  16רחוב הנרות 

  ירושלי�

  הפקדת שיקי" לגבייה

  

  

  יהילגב/שיקי� לביטחו� –הפקדה 

  

  22/8/09תארי$   702 סני0

  

  מאת   

  "מ"טאמי טקסטיל בע" :מאת

  ירושלי", 34רחוב התנור 

  סוג חשבו�

  ש"עו

  

  מספר חשבו� מוסר שיקי�

6138/1  

  סכו" השיק

  'מס  תארי� השיק

  חשבו�

סני2 

  נמש�

משו� 

  על בנק

 'מס

  יו"  חודש  שנה  שיקה

  768  מרכנתיל  27  34343  30  8  09       9   4  3  6  50

  1001  הפועלי�  374  5453  30  8  09    1  9  2  2  2  50

                            

                            

              כ "סה    2  8  6  5  9  

  נינהחתימה   נינה  :י"הופקד ע

  

  יומ� רישו" פעולת

  פעולת יומ�
 זכות חובה פרטי�  'אסמ פ"ז זכות חובה תארי$

          

        

  
  

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   29    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  )נקודות 5( למוסדותוחות ד: 'חלק ג

  .)נקודות 5(ומלא אות�  ,ח מקדמות מס הכנסהמ ואת דו"דוח מעהדפס את   .28

  

  מ"מעתקופתי לאג2 דיווח 

  

  

  

  י"סלרשות המ מקדמות מס הכנסה תקופתי על דיווח

  



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   30    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  )נקודות 5( פקודת משכורת: 'דחלק 

פי פקודת המשכורת שהדפסת מתוכנת השכר 1 על 3' רשו� את פקודת המשכורת במנה מס  .29

  ).נקודות 3(שבפרק הראשו� 

  ).נקודה 1( 3' הדפס את מנה מס  .30

  ).נקודה 1(בקוב) הקבוע  3' עדכ� את מנה מס  .31

  

  

  )נקודות 8(אמת בנק הת: 'החלק 

  ".מ"י טקסטיל בעטאמ"בנק של חברת הד0 תנועות חשבו�  הל�ל  .32

  . )נקודות 3( בהתאמות בנק ,הקלד את התנועות בתוכנת הנהלת חשבונות  

  

  מ"טאמי טקסטיל בע

  ש"ד2 תנועות עו

  6138/1  :לחשבו�

 34,000.001    :ש"יתרת עו

     

 תארי�

 הפעולה

 תיאור

 הפעולה

 אסמכתה

 

חובה/זכות  

 

 יתרה

 

  71,862.501  37,862.501 32 יקש 1/8/09

  72,072.501  1 210.00 999 ש שוט0 "עמלות עו 2/8/09

  72,495.001  1 422.50 1913 ריבית חובה  7/8/09

  78,495.001  6,000.001 1210 משיכת בעל חשבו�  11/8/09

  73,495.001  5,000.00 1253 הפקדת שיק 12/8/09

  87,475.001  13,980.001  33 שיק 15/8/09

  58,816.001  28,659.00  1214  הפקדת שיקי�  30/8/09

  

   4 'מס החשבו� במנהיומ� להתאמת  פעולותורשו�  ,ערו$ התאמה ידנית של חשבו� הבנק  .33

 .)נקודות 6(

  . )נקודה 1( 4' את מנה מסהדפס   .34

  ).נקודה 1(בקוב) הקבוע  4' עדכ� את מנה מס  .35

  
  

  )נקודות 5( דוחות וכרטסות: 'וחלק 

  .)נקודות 2( 31/08/09ליו�  יתרותהדפס מאז�   .36

  ).נקודות 3( ש בנק"עו, מס תשומות, קופת שיקי�: �הדפס את כרטיסי החשבו� הבאי  .37



 

 

  

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

  תחום בחינות
  
 

   31    
 2009, לדוגמהבחינה  ,1הנהלת חשבונות מעשי סוג , 83012' שאלו� מס

  )נקודות 10( פחת רכוש קבוע וחישובי – שלישיפרק 

  
 31/12/09יו" סתיימה בהא לשנה ש"טופס י /מ "טאמי טקסטיל בע

        

        

הסכומי" לפני  .)31/12/09ליו"  מעודכ�(רכישות הרכוש הקבוע של החברה נתוני" לגבי להל� 

           :מ"מע

  .ח"ש 32,000מחסני החברה בעלות של עבור במערכת אזעקה  רכשה החברה 1/7/07 יו�ב  )1(

  .ח"ש 7,240 תמורתקופה רושמת  רכשה החברה 1/8/08 יו�ב  )2(

החלה לפעול מכונת התפירה  .ח"ש 4,320 ורתתממכונת תפירה  רכשה החברה 1/5/09 יו�ב  )3(

 .1/6/09ביו� 

 .ח"ש 243,700ועלותו  ס�מחשייעודו מבנה נוס0  רכשה החברה 12/9/09 יו�ב  )4(

  

 אחוז הפחת השנתי

  20% – ציוד חשמלי

  15% – מכונות

  4% – מבני�

  

  .בקוב3 אקסל המצור2 39/38על שאלות ענה 

  .)נקודות 4( )א"י(ת פחההנכסי� בטופס פרטי רשו� את   .38

 .)נקודות 6( ורשו� אות� בתחתית טופס הפחת ,הוצאות הפחתחשב את   .39

  

  31/12/2009/ סתיימה בא לשנה שה"טופס י

מספר 

  סידורי

רשימת 

  הנכסי"

תארי� 

  רכישה

תארי� 

  הפעלה

המחיר 

  המקורי

שינויי 

  השנה

נכסי" 

בני 

  פחת

פחת 

בחוק 

%  

פחת 

נתבע 

%  

פחת 

  השנה

פחת 

  שנבצר

כ "סה

  פחת

עלות 

  מופחתת

1                          

2                          

3                          

4                          

                          כ"סה

  

  

  !בהצלחה




