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 גמר קורס מנהל חשבונות
  בסיסי+מתקד� – 2+1סוג 

  מבח� עיוני
  3003מערכת 

  
  

  הנחיות לנבח , 

  שאלות רבות ברירה. עלי# לענות על כול . 50בשאלו  שלפני# 

  את התשובה שבחרת עלי# לסמ  בתשובו .

  עלי# לערו# את כל החישובי� במחברת הבחינה. ללא חישובי� המבח  לא ייבדק.

  להחזיר את השאלו , את ד) התשובו  ואת מחברת הבחינה למשגיח(ה). לאחר המבח  יש

  מצור).  , נוסחאומחשבו , כלי כתיבה כלי עזר:

  

  

  
  

  
  שעות 4לרשות�: 

  

  

  

  

  בהצלחה!
  בסיסי+מתקד�)  – 2+1(מנהל חשבונות סוג  8071מגמה 

  ד�)בסיסי+מתק  – 1(הנהלת חשבונות סוג  80711מקצוע בחינה 
  3003מערכת 

  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל ©
  אי  להעתיק, לצל�, לתרג�, לאחס  במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
  בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שו� חלק משאלו  זה.

  לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא, ללא רשות בכתב 
  התעשייה, המסחר והתעסוקה.מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד 

  ההנחיות בשאלו  זה מנוסחות בלשו  זכר, א# מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד.

 16%המע"מ מחושב לפי 
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  5+1נתוני� לשאלות 

  :31/12/11העסק "מערכות תקשורת" ליו� בית ספרי של להל� יתרות חשבונות מתו� כרטסות 

  הוצאות חשמל ש� החשבו :
  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  אסמכתא  חשבו� נגדי  תארי�

  ח' 12,800    12,800  יתרה      31/12/11

  .ח"ש 1,280עלות החשמל הממוצעת לחודש היא  ,אומד  לפי

  

  הוצאות משכורת ש� החשבו :
  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  אסמכתא  חשבו� נגדי  תארי�

  ח' 69,900    69,900  יתרה      31/12/11

  .2012 ארעל חשבו  משכורת ינוששולמה , ח"ש 900מקדמה בס#  הסכו� כולל

  הוצאות שכר של המוכרי� מוצגות בהוצאות המכירה. .למוכרת י�מעלות המשכורות מיוחס 20%

  

  הוצאות ביטוח העסק ש� החשבו :
  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  אסמכתא  חשבו� נגדי  תארי�

  ח' 11,200    11,200  יתרה      31/12/11

  .31/3/12/1/4/11פוליסת ביטוח העסק לתקופה הסכו� שול� בעבור 

  

  הוצאות שכירות מבנה ש� החשבו :
  יתרה  זכות  חובה  פרטי�  אסמכתא  חשבו� נגדי  תארי�

  ח' 36,400     36,400  יתרה      31/12/11

חודש בהחל ש"ח לדולר,  4של  לפי שער מקובע דולר, 700ה�  לחודשדמי השכירות  :חוזה השכירות לפי

  .2011ינואר 
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להתאמת כרטיס הוצאות  31/12/11ת תקשורת" ביו� רש� בספרי "מערכויפקודת היומ  שתמהי   .1

  חשמל?

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,560.00  2,560.00  הוצאות חשמל לשל�  הוצאות חשמל

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  1,280.00  1,280.00  הוצאות חשמל לשל�  הוצאות חשמל

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  שמלהוצאות ח

  מס תשומות

  1,280.00  עו"ש בנק

204.80  

1,484.80  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הוצאות חשמל מראש

  

  הוצאות חשמל

  מס תשומות

2,560.00  2,206.89  

353.11  

  

להתאמת כרטיס הוצאות  31/12/11רש� בספרי "מערכות תקשורת" ביו� יפקודת היומ  שתמהי   .2

  ?משכורת

    א.

  זכות  חובה   זכות �+ ח  � חובה+ ח

  900  900  מקדמה  משכורתהוצאות 

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  משכורתהוצאות 

  מס הכנסה

  900  מראש משכורתהוצאות 

144  

1,044  

    .ג

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  900  900  חו"ז עובדת  משכורתהוצאות 

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  900  900  הוצאות משכורת  אשהוצאות משכורת מר
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     4  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

להתאמת כרטיס הוצאות  31/12/11מערכות תקשורת" ביו� ירש� בספרי "פקודת היומ  שתמהי   .3

  ?ביטוח

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הוצאות ביטוח

  מס תשומות

  2,413.79  בנק עו"ש

386.21  

2,800.00  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,800.00  2,800.00  הוצאות ביטוח  ראשמ הוצאות ביטוח

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,800.00  2,800.00  ביטוח לשל�הוצאות   ביטוחהוצאות 

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,800.00  2,800.00  הוצאות ביטוח  לקבל ביטוחהוצאות 
  

להתאמת כרטיס הוצאות  �31/12/11 "מערכות תקשורת" ביו רש� בספרייפקודת היומ  שתמהי   .4

  ?שכירות מבנה

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,800  2,800  מבנה לשל� הוצאות שכירות  מבנה שכירותהוצאות 

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,800  2,800  הוצאות שכירות מבנה  הוצאות שכירות מבנה לקבל

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  שכירות מבנההוצאות 

  מס תשומות

  2,800  חח"ד

448  

3,248  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  2,800  2,800  הוצאות שכירות מבנה  הוצאות שכירות מבנה מראש
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     5  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

וצאות המפורטות שייכות להוצאות הנהלה וכלליות, אלא הדלעיל, בהנחה שכל ההנתוני�  פי/על  .5

�, בכמה מסתכמות הוצאות הנהלה תוצאתייהחשבונות הולאחר התאמת א� נאמר אחרת, 

  ?31/12/11 לשנה שנסתיימה ביו�"מערכות תקשורת" וכלליות של 

  ח"ש 15,360  א.

 ח"ש 55,200  ב.

 ח"ש 112,560  ג.

  ח"ש 146,180  ד.
  

  6נתוני� לשאלה 

שנתית בית רי בתנאי� האלה: את השיק באותו היו�הבנק ניכה  .כיו  בבנקינמסר שיק לנ 17/8/11ביו� 

  .ח"ש 7ה בס# יודמי גבי 1.75% בשיעור עמלה ,2.75% + 4% בשיעור פריי�של 

  להל  פרטי השיק:

  . 31/10/11 זמ  פירעו , 333סני)  ",הזהב"משו# על בנק ח, "ש 5,000ס# על , 3456שיק מספר 

  

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?כיו  השיקישיתקבל מננטו הסכו� מהו   .6

  ח"ש 4,200  א.

 ח"ש 4,336  ב.

 ח"ש 4,836  ג.

 ח"ש 4,980  ד.
  

  8+7 ותנתוני� לשאל

חודשי�, בריבית שנתית בשיעור  15, שתוחזר כעבור ח"ש 55,000נלקחה הלוואה בס#  18/8/11ביו� 

12.5%.  
  

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?(קר  + ריבית) ת ההלוואהתקופמהו סכו� ההחזר בתו�   .7

  ח"ש 59,500  א.

 ח"ש 61,875  ב.

 ח"ש 63,594  ג.

 ח"ש 64,600  ד.
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  ?ריבית ביו� ההחזרהחזר ההלוואה והבספרי הלווה להחשבונאי  הרישו�מהו   .8

    .א

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הלוואה מבנק

  הוצאות ריבית

  חח"ד

    ב.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  חח"ד  הלוואה מבנק

    ג.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הלוואה מבנק  חח"ד

    ד.

  � זכות+ ח  בה� חו+ ח

  הלוואה מבנק  קופת מזומני�

  הכנסות ריבית
  

  11+9ות נתוני� לשאל

  :2012" לחודש ינואר ירוקי�עובדי� בחברת " שני� ברוטו של יהתורוט משכורילהל  פ

  משכורת ברוטו  ש� העובד

  אלו  ברוש

  יסמי  אהרו 

  ח"ש 6,750

  ח"ש 6,200
  

  נתוני� נוספי�

  :המעסיקשל הוצאות סוציאליות 

  פי המדרגות שלהל :/על – טוח לאומיילב הפרשה  )1(

  3.45%  ש"ח 5,171עד משכורת ברוטו של 

  5.90%  ש"ח 5,171מעל משכורת ברוטו של 
   

  מהשכר ברוטו. 4.18% – לפיצויי� הפרשה  )2(

 מהשכר ברוטו. 4.16% – לתגמולי� הפרשה  )3(
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     7  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

 ?2012לחודש ינואר  עבור עובדיובומי ביטוח לאבתשלו� ל"ירוקי�" המעסיק  סכו� חלקו של מהו  .9

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב.

  ח"ש 153  א.

 ח"ש 356  ב.

 ח"ש 511  ג.

  ח"ש 606  ד.
  

יש לעגל את ? 2012" לחודש ינואר ירוקי�סוציאליות של המעסיק "ההוצאות ה בכמה מסתכמות  .10

  התוצאה לשקל הקרוב.

  ח"ש 511  א.

 ח"ש 606  ב.

 ח"ש 1,591  ג.

  ח"ש 2,121  ד.
  

  בגי  עובדיו? הוצאות סוציאליותל"ירוקי�" החשבונאי בספרי המעסיק הרישו� מהו   .11

    א.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  בנק עו"ש  הוצאות סוציאליות

    ב.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  מס הכנסה  הוצאות סוציאליות

  ביטוח לאומי

    ג.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  ביטוח לאומי  הוצאות סוציאליות

  לי�קופת תגמו

    ד.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  ביטוח לאומי  הוצאות סוציאליות

  קופת תגמולי�

  קופת פיצויי�
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     8  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  13+12 ותנתוני� לשאל

  " בחברה לציוד אלקטרוני:קולמערכת "מלאי של הפריט ת הורוט תנועילהל  פ
  

  יצא                                                  סנכנ                                                                               

 מחיר ליחידה  כמות  פרטי�  אסמכתא  תארי�

  (ש"ח)

  כמות  סה"כ

      1,800  20  יתרה    1/1/11

      1,805  15  היקני  778  1/3/11

  5        1/3ה מיו� יהחזר קני  19  2/3/11

  27        מכירה  300  4/5/11

      1,850  10  היקני  780  6/12/11
   

  ?)FIFO("ר יחישוב נרלפי שיטת  31/12/11ליו�  "קולמערכת "פריט מהו ער# המלאי של ה  .12

  ח"ש 18,500  א.

 ח"ש 23,915  ב.

 ח"ש 24,050  ג.

 ח"ש 26,500  ד.
  

בהנחה  ,לפי שיטת חישוב ממוצע שוט) נע 31/12/11ליו�  "קולמערכת "פריט של ההמלאי  מהו ער#  .13

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?קלליחושב לפי ער# משו יהשהחזר הקני

 ח"ש 18,500  א.

 ח"ש 23,906  ב.

 ח"ש 24,050  ג.

 ח"ש 26,500  ד.
  

  מלאי?של ער# שיטת חישוב איזה מהמונחי� הרשומי� להל  הוא   .14

 FIFO  א.

 CIF  ב.

  DDP  ג.

 FOB  ד.
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  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     9  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  17+15 ותלשאל �נתוני

  "משאבי�": חברתלהל  אירועי� שטר� נרשמו ב

והנחת  10%, לא כולל מע"מ, בהנחות רצופות: הנחת כמות ח"ש 28,900ת סחורה בס# יניק: 1/3/12  )1(

  יו�. 20 שוט) + – , ז"פ19 מספר לפי חשבונית מס מקור יוני,, מספק 5%לקוח קבוע 

 לפי קבלה מקור, 4/3/12 – ז"פ ,ק, בשיעל חשבו  חוב ח"ש 8,900וני ס# של : שול� לספק י4/3/12  )2(

  שול� במזומני�.על כל החוב  המע"מ , וסכו� 2 מספר

  .20/4/12 – ז"פ ,בשיק חוב, על חשבו  ח"ש 20,000ס# של  : שול� לספק יוני7/3/12  )3(
   

  ?1/3/12יו� ב חברת "משאבי�" החשבונות של בספרי רש�יהיומ  שת מהי פקודת  .15

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  קניות סחורה

  מס תשומות

  הנחה מסחרית

  תשומות מס

  וניספק י

28,900.00  

4,624.00  

4,335.00  

693.60  

28,495.40  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  קניות סחורה

  מס תשומות

  24,709.50  וניספק י

3,953.52  

28,663.02  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  שהתקבלה הנחה מסחרית

  מס תשומות

  4,190.50  ונייספק 

670.48  

4,860.98  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  קניות סחורה

  מס תשומות

  28,900.00  ונייספק 

4,624.00  

33,524.00  
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  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     10  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  ?4/3/12ביו�  בספרי החשבונות של חברת "משאבי�" רש�יהיומ  שת מהי פקודת  .16

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  8,900.00  8,900.00  קופת מוזמני�  וניספק י

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  ובה� ח+ ח

  קופת מזומני�  ספק יוני

  עו"ש בנק

13,524.00  4,624.00  

8,900.00  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  33,524.00  33,524.00  שקל"פ  וניספק י

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  קופת מזומני�  ספק יוני

  עו"ש בנק

12,853.52  3,953.52  

8,900.00  
  

  

  ?7/3/12ביו�  בספרי החשבונות של חברת "משאבי�" רש�יהיומ  שת הי פקודתמ  .17

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  20,000  20,000  קופת מוזמני�  ספק יוני
  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  20,000  20,000  בנק עו"ש  ספק יוני
  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  20,000  20,000  שקל"פ  ספק יוני
  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  20,000  20,000  קשקל"  ספק יוני
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 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     11  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  22+18 ותנתוני� לשאל

  הסכ� השותפות:פרטי� על להל   בשותפות שלושה שותפי�: ברו#, אלו  וח .

ע ח  השקי ;של ברו# � ההשקעהמסכו 2אלו  השקיע פי  ש"ח; 75,000 השקיע השקעות בהו : ברו#  )1(

  יתרות ההו  לא השתנו במהל# השנה. יחד.בע מס# כל ההשקעה של ברו# ואלו  ר

   .השקעתו על 12%בשיעור כל שות) זכאי לריבית שנתית   )2(

 .7%שנתית בשיעור  בשנה תישא ריבית ח"ש 10,000עולה על משיכה פרטית שסכומה   )3(

  כיחס ההשקעה בהו . –יחס חלוקת רווחי�   )4(

 ח"ש 35,000וס# של  ש"ח 55,000 ואלו  ס# של השותפי� ברו#משכו  1/1/11יו� ב משיכות פרטיות:  )5(

 ח."ש 15,000ח  מש#  1/12/11יו� . בבהתאמה

 לשנה שנסתיימה ביו�ח רווח והפסד שנרש� בדו ת כאמור לעיל,ו, לפני השפעות הריביהנקיהרווח   )6(

 .ח"ש 580,000הוא , 31/12/11
  

  ?31/12/11 שנה שנסתיימה ביו�ית הו  של השותפות להוצאות ריב בכמה מסתכמות  .18

 ח"ש 9,000  א.

 ח"ש 18,000  ב.

 ח"ש 33,750  ג.

 ח"ש 44,250  ד.
  

יש ? 31/12/11 שנה שנסתיימה ביו�ריבית משיכות פרטיות למהכנסות השותפות  בכמה מסתכמות  .19

  לעגל את התוצאה לשקל הקרוב.

 ח"ש 229  א.

 ח"ש 408  ב.

 ח"ש 4,929  ג.

 ח"ש 6,714  ד.
  

יש לעגל את התוצאה  ?31/12/11לשנה שנסתיימה ביו� הרווח לחלוקה של השותפות מהו סכו�   .20

  לשקל הקרוב.

 ח"ש 551,179  א.

 ח"ש 580,000  ב.

 ח"ש 584,929  ג.

  ח"ש 585,000  ד.
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  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     12  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?2011לחלוקה של השותפות בשנת חלקו של ח  ברווח מהו   .21

 ח"ש 110,236  א.

 ח"ש 146,981  ב.

 ח"ש 293,962  ג.

 ח"ש 295,000  ד.

  

יש  ?31/12/11יתרת חו"ז ברו# ליו� ההשפעה של הריביות וחלוקת הרווחי� על בכמה מסתכמת   .22

  לעגל את התוצאה לשקל הקרוב.

 חובה 3,150  א.

 זכות 9,000  ב.

 זכות 146,981  ג.

 זכות 152,831  ד.
  

  24+23 ותנתוני� לשאל

  ול  וגיל חתמו על הסכ� שותפות כדלקמ :ג גל,

  על השקעתו. 10%ויקבל ריבית שנתית בשיעור  ש"ח 110,000שקיע כל שות) י

  .15% – גיל; 30% – ; גול 55% – הרווחי�: גליחס חלוקת 

  .כל שות)שזכאי לקבל ריבית הו   בלי שהובאה בחשבו  בטעות, חולקו הרווחי� 2011בשנת 
  

  בחלוקת הרווחי� היא:ה הטעות שנעשת תוצאת  .23

 י.יחלקו של גל ברווחי� היה גדול מד  א.

 י.יחלקו של גול  ברווחי� היה גדול מד  ב.

 י.יחלקו של גיל ברווחי� היה גדול מד  ג.

 .ייחלקו של גל ברווחי� היה קט  מד  ד.
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 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     13  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  ?2011בחלוקת הרווחי� לשנת קו  הטעות ילת בספרי השותפות רש�יפקודת היומ  שתמהי   .24

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  חו"ז גול   חו"ז גל

  חו"ז גיל

7,150  1,100  

6,050  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  חו"ז גל  חו"ז גול 

  חו"ז גל

7,150  1,100  

6,050  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  חו"ז גול   חו"ז גיל

  חו"ז גיל

7,150  1,100  

6,050  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  לחו"ז ג

  חו"ז גיל

  חו"ז גול 

  

1,100  

6,050  

7,150  

  

  משגור הוא:  .25

 נקרא שוגר., שלבי  "סוכ  מכירות" ,נקרא שגיר, שקשר בי  בעל סחורה  א.

 נקרא שגיר.ש ,מוכרהמשווק והלבי   ,נקרא שוגר, שקשר בי  בעל סחורה  ב.

 לקוחותיה.בי  קשר בי  פירמה ל  ג.

  .בנק המסחריבי  ל פירמהי  קשר ב  ד.
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 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     14  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  30+26 ותנתוני� לשאל

  .אזעקהברו# הוא הבעלי� של בית מסחר למכירת מערכות 

  התקשר ברו# ע� אלו  בעסקת משגור. 1/12/11ביו� 

  להל  עיקרי העסקה:

  .8%השגיר זכאי לעמלת מכירות בשיעור   )1(

  .80%/ב מוכרותכל הוצאות השגיר   )2(

  .השוגר מנפיק מסמכי�  )3(

 רווח. 10%+  (כולל הובלה) השגיר זכאי לקנות את יתרת הסחורה במחיר עלות  )4(

  להל  פעולות המשגור:

 עודת משלוחלפי ת ח"ש 195,000מערכות אזעקה במחיר כולל של  30 לאלו  ברו# העביר   1/12/11

  .345 מספר  

  מיידי.לפירעו  ק בשי , כולל מע"מ,ש"ח 3,480עלות ההובלה לאלו  בס# ברו# שיל� את   1/12/11

את התמורה  וקיבללפני מע"מ,  ח"ש 309,400במחיר של  מערכות אזעקה 28אלו  מכר    3/12/11

  .3/1/12 , זמ  פירעו שיקב

  לעסקו הפרטי. את יתרת הסחורהאלו  קנה    20/12/11

  סיו� המשגור.   20/12/11
  

  קנה אלו  את יתרת הסחורה? ליחידהמחיר באיזה   .26

 ח"ש 6,500  א.

 ח"ש 6,600  .ב

 ח"ש 7,260  ג.

  ח"ש 8,422  ד.
  

  ?3/12/11מיו� לפעולה רש� בספרי אלו  יתשהיומ   מהי פקודת  .27

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  משגור ע� שגיר  אלו חו"ז 
  עסקאות מס

358,904  309,400  
49,504  

    .ב

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  358,904  358,904  חו"ז ברו#  חו"ז אלו 

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  מכירות  חו"ז ברו#
  מס עסקאות

358,904  309,400  
49,504  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  358,904  358,904  חו"ז ברו#  שקל"ק
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  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     15  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  ?עמלת המכירות שהוא זכאי לקבלבעבור רש� בספרי אלו  יתש מהי פקודת היומ   .28

    א.

  זכות  בה חו  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הכנסות עמלה  חו"ז אלו 

  עסקאות מס

28,712.32  24,752.00  

3,960.32  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  משגור ע� שגיר  אלו חו"ז 

  עסקאות מס

28,712.32  24,752.00  

3,960.32  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הכנסות עמלה  חו"ז ברו#

  עסקאות מס

28,712.32  24,752.00  

3,960.32  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  28,712.32  28,712.32  חו"ז ברו#  קופת שיקי�
  

  עסקת המשגור?וח מוהרבכמה מסתכ�   .29

 ח"ש 93,908  א.

 ח"ש 101,168  ב.

 ח"ש 125,920  ג.

  ח"ש 195,000  ד.
  

  לשקל הקרוב.יש לעגל את התוצאה  הכספי�?לפני העברות  ,יתרת חו"ז שגיר בתו� המשגורמהי   .30

  חובהש"ח ב 28,712  .א

 זכותב ח"ש 28,712  ב.

 חובהש"ח ב 347,035  ג.

 זכותש"ח ב 347,035  ד.
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  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     16  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  35+31ות נתוני� לשאל

  איתי ויקיר החליטו למכור יחדיו מכשירי מיקרוגל במסגרת עסקה משותפת.

  :של העסקה המשותפתהסכ� הלהל  סעיפי 

  רותיו.על מכי 12% בשיעורכל שות) זכאי לעמלה   )1(

  רווח. 14%+  (כולל הובלה) במחיר עלות כ שות) המעוניי  לרכוש את יתרת הסחורה לעסקו יעשה   )2(

  כל שות) לעסקה ירשו� בספריו רק את הפעולות שהוא ביצע.  )3(

  ליקיר. 30%לאיתי;  70% :חלוקת הרווחי� וההפסדי�  )4(

  

  :אלא א� כ  מצוי  אחרת) (כל המחירי� לא כוללי� מע"מ, בעסקה שבוצעולהל  הפעולות 
  

  האירוע  תארי�

ז"פ , 556ידה. התמורה שולמה בשיק מספר ליח ח"ש 150מיקרוגל במחיר מכשירי  120 קנהאיתי   1/9/11

  309 מספר בלה/קבונית. חש1/9/1

 .5/9/11ז"פ  ,778בשיק מספר  ,כולל מע"מ 2,320 של עבור הובלת המכשירי� ס#ביקיר שיל�   5/9/11

  445מספר לה ב/קבוניתחש

ז"פ  ,337בשיק מספר  ,ליחידה ח"ש 420במחיר  ,ללקוח תומרמיקרוגל  מכשירי 80יקיר מכר    8/9/11

  713 מספרבלה /קבוניתחש. 1/10/11

 מספרבלה /קבוניתחש עבור פרסו� מודעה בעיתו  מקומי.ב ,במזומ ש"ח  800 של איתי שיל� ס#   12/9/11

288   

  607 מספר גל. חשבונית זיכוימיקרו מכשירי 10ומר החזיר ליקיר ת  13/9/11

  203 מספר . חשבוניתשהוא זכאי לקבלהעמלה  על מס יקיר הנפיק חשבונית  14/9/11

ז"פ , 556ש"ח, בשיק מספר  10,500 מחיר כולל שלללקוח יניב ב מכשירי מיקרוגל 40איתי מכר   20/9/11

  321 מספרבלה /קבוניתחש. 20/9/11

  487 מספר . חשבוניתשהוא זכאי לקבלהעמלה  עלחשבונית מס  איתי הנפיק  22/9/11

  488 מספר בוניתאת יתרת הסחורה לעסקו. חש קנהאיתי   23/9/11
   

  



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     17  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  ?1/9/11רוע מיו� יפקודת היומ  שירשו� איתי בספריו לאמהי   .31

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  עסקה משותפת ע� יקיר

  מס תשומות

  18,000  עו"ש בנק

2,880  

20,880  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  משגור ע� שגיר

  מס תשומות

  18,000  עו"ש בנק

2,880  

20,880  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  עסקה משותפת ע� יקיר

  עסקאות מס

  18,000  חו"ז יקיר

2,800  

20,880  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  עסקה משותפת ע� יקיר

  מותמס תשו

  18,000  יקירחו"ז 

2,800  

20,880  

  

  ?8/9/11יו� מרוע יפקודת היומ  שירשו� יקיר בספריו לאמהי   .32

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  איתיעסקה משותפת ע� 

  עסקאות מס

  33,600  חו"ז יקיר

5,376  

38,976  

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  עסקה משותפת ע� איתי  שיקי� לקבל

  עסקאות סמ

38,976  33,600  

5,376  

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  מכירת סחורה  לקוח תומר

  עסקאות מס

38,976  33,600  

5,376  

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  עסקה משותפת ע� איתי  חו"ז יקיר

  עסקאות מס

38,976  33,600  

5,376  



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     18  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  רותיו?זכאי לקבל בעבור מכייקיר שהעמלה  מהו סכו�  .33

 ח"ש 504  א.

  ח"ש 1,260  ב.

 ח"ש 3,528  ג.

 ח"ש 4,032  ד.

  

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?המשותפתהעסקה וח מוהרבכמה מסתכ�   .34

 ש"ח 16,212  א.

 ש"ח 18,999  ב.

 ש"ח 25,588  ג.

  ש"ח 41,800  ד.

  

  המשותפת? פקודת היומ  שירשו� יקיר בספריו לקבלת חלקו ברווחי העסקהמהי   .35

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  4,863.60  4,863.60  רווח מעסקה משותפת  בנק עו"ש

    ב.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  4,863.60  4,863.60  חו"ז יקיר  קופת שיקי�

    ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  4,863.60  4,863.60  עסקה משותפת ע� איתי  רווח מעסקה

    ד.

  זכות  חובה   ת� זכו+ ח  � חובה+ ח

  4,863.60  4,863.60  רווח מעסקה משותפת  עסקה משותפת ע� איתי
  

  

  ?עסקה משותפתמהי   .36

 שותפות זמנית  א.

 שותפות כללית  ב.

 שותפות מוגבלת  ג.

 שותפות בע"מ  ד.
  
  

  



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     19  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  39+37ות נתוני� לשאל

  עסק: בית מכונות ב עללהל  נתוני� 

   ש"ח. 10,000ער# גרט ו ש"ח, 220,000תה עלו. 1/7/08יו� מכונה א' נרכשה והופעלה ב  .1

   – פריקהההובלה והעלות  ש"ח; 150,000 – . מחיר הרכישה1/2/09 יו�מכונה ב' נרכשה ב  .2

 –ער# גרט . 1/4/09 ביו� ש"ח. המכונה הופעלה 18,000 – עלות ההתקנה ;כולל מע"מ ,ש"ח 23,200

  .ש"ח 8,000

   שני�. 10 – עסקבית המכונות בהאור# חיי   .3

  .הקו הישר נוהג לחשב פחת בשיטת בית העסק  .4

  כל הסכומי� לא כוללי� מע"מ, אלא א� כ  מצוי  אחרת. הערה:
  

  ?31/12/11 ' לשנה שנסתיימה ביו�מכונה אל עפחת ההוצאות  מהו סכו�  .37

 ח"ש  10,500  א.

 ח"ש 21,000  ב.

 ח"ש 22,000  ג.

 ח"ש 23,800  ד.
  

  ?31/12/11ליו�  'נה בל מכושהנצבר פחת ה בכמה מסתכ�  .38

 ש"ח 16,500  א.

 ש"ח 18,000  ב.

 ש"ח 36,500  ג.

 ש"ח 49,500  ד.
  

  ?31/12/11ביו� בספרי בית העסק להוצאות פחת מכונות  רש�יפקודת היומ  שתמהי   .39

    א.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  18,000  18,000  פחת נצבר מכונות  הוצאות פחת מכונות

    ב.

  זכות  חובה   ות� זכ+ ח  � חובה+ ח

  21,000  21,000  פחת נצבר מכונות  הוצאות פחת מכונות

  ג.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  39,000  39,000  פחת נצבר מכונות  הוצאות פחת מכונות

    ד.

  זכות  חובה   � זכות+ ח  � חובה+ ח

  52,500  52,500  פחת נצבר מכונות  הוצאות פחת מכונות



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     20  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  44+40 ותנתוני� לשאל

   .מכונות פועלות כמהפוקסי" ית "מסגריב

  :מכונות בכרטסתכפי שנרש�  31/12/11להל  חשבו  מכונות ליו� 
  

 יתרה   זכות חובה פרטי� ז"פ 'אסמ חשבו� נגדי תארי�
 2יתרה (מכונות     1/1/11

 )3/ ו
 ח' 90,000  

  ח' 91,900  1,900 2שיפו4 מכונה  1/7/11 124 חח"ד  1/7/11

 'ח 126,900  35,000 4רכישת מכונה  1/4/11 455 חח"ד 1/4/11

  
  2מספר  הלהל� פרטי� על מכונ

  .1/9/10 יו�הופעלה בו 1/8/10 יו�המכונה נרכשה ב

  ש"ח 30,000  הרכישהמחיר 

  ש"ח 1,000   הובלת המכונה למפעל והתקנתה

  שני� 10    /ב #חיי המכונה הוער אור#

  ש"ח 2,000  גרט ער# 

  1/7/11  יו�המכונה שופצה ב

  . ער# שני� 3/ (השיפו4 הארי# את חיי המכונה ב ש"ח 1,900  ת השיפו4עלו

  .)גרט לא השתנה עקב השיפו4

  .ש"ח 25,000 המכונה תמורתנמכרה  31/12/11יו� ב

  

  4להל� פרטי� על מכונה מספר 

  1/4/11  המכונה נרכשה והופעלה ביו�

  ש"ח 35,000  מחיר הרכישה

  ש"ח 0   ער# גרט

  שני� 10  /אור# חיי המכונה הוער# ב

  צוי  אחרת.מכל הסכומי� לא כוללי� מע"מ, אלא א� כ   הערה:

  

  ?לפני השיפו4 2מכונה מספר  לעשנתי הפחת ה מהו סכו�  .40

 ש"ח 967  א.

 ש"ח 1,450  ב.

 ש"ח 2,417  ג.

 ש"ח 2,900  ד.



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     21  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. לאחר השיפו4? 2ל מכונה מספר עמהו סכו� הפחת השנתי   .41

 ש"ח 967  א.

 ש"ח 1,171  ב.

 ש"ח 2,341  ג.

  ש"ח 2,900  ד.

  

יש לעגל את  מכירתה?יו� לעד מיו� שהופעלה  2מספר  הנצבר של מכונהפחת ה בכמה מסתכ�  .42

  התוצאה לשקל הקרוב.

 ש"ח 1,171  א.

 ש"ח 2,900  ב.

 ש"ח 3,587  ג.

  ש"ח 5,100  ד.
  

  ?2מספר  הפסד הו  ממכירת מכונה\רווח מהו סכו�  .43

 ח"ש 4,313הו   הפסד  א.

 ח"ש 4,312רווח הו    ב.

 ח"ש 8,588הפסד הו    ג.

  ח"ש 8,588רווח הו    ד.

  

   ?31/12/11ה שנסתיימה ביו� לשנ 4 מכונה לעפחת ההוצאות  מהו סכו�  .44

 ח"ש 2,625  א.

 ח"ש 3,500  ב.

 ח"ש 4,213  ג.

 ח"ש 5,100  ד.
  

  47+45 ותנתוני� לשאל

   .10.50% שנתית בשיעורבריבית , יו� 160לתקופה של  ,מבנקנתקבלה  ש"ח 80,500הלוואה בס# 

  ת ההלוואה.יוחזרו בתו� תקופה  ו ,לדולר ותוהריבית צמוד קר ה

  :שער החליפי 

  ש"ח 3.64דולר =  1 :ביו� קבלת ההלוואה

   ש"ח 3.743דולר =  1 :ביו� החזר ההלוואה
  



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     22  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  קרוב.יש לעגל את התוצאה לשקל ה ?הריבית על ההלוואה בכמה מסתכמת  .45

 ש"ח 3,705  א.

 ש"ח 3,810  ב.

 ש"ח 8,452  ג.

  ש"ח 8,691  ד.

  

  יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?קר  והריביתההפרשי השער בגי   בכמה מסתכמי�  .46

 ש"ח 104  א.

 ש"ח 2,277  ב.

 ש"ח 2,383  ג.

 ש"ח 3,810  ד.

  

   ?שערהפרשי ה ריבית +ה קר  +ההחזר לבספריו  מהי פקודת היומ  שירשו� הלווה  .47

    א.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  חח"ד  הלוואה מבנק

    ב.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הלוואה מבנק

  הוצאות ריבית

  חח"ד

    ג.

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הלוואה מבנק  חח"ד

  הפרשי ריבית

    .ד

  � זכות+ ח  � חובה+ ח

  הלוואה מבנק

  הוצאות ריבית

  הפרשי הצמדה

  חח"ד

  

  



  

      התעשייה המסחר והתעסוקה משרד  
        ח אד�ח אד�ח אד�ח אד�וווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  

 בסיסי + מתקד�ש� מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות    8071.3003.3.7/12
  80711סמל מקצוע הבחינה:   

  3003מספר מערכת:   

  

     23  3003רכת הנהלת חשבונות בסיסי+מתקד� מע, 80711שאלו  מס' 

  49+48 ותנתוני� לשאל

  מאירופה. אלקטרוניות מערכות 20 חברה ייבאה 7/12/11 ביו�

   ימי�. 15התשלו�: שוט) + תנאי  .רואי 500כל מערכת עלות 

  רו ביו� התשלו�., עלות הסחורה מוצמדת לשער האיתנאי ההזמנה לפי

  תקופות:פי ל האירולהל  שערי 

  ח"ש 4.79=  אירו 1       7/12/11

  ח"ש 4.83=  אירו 1     15/12/11

  ח"ש 4.914=  אירו 1     31/12/11

  ח"ש 4.9520=  אירו 1         7/1/12

  ח"ש 4.9478=  אירו 1       15/1/12
  

  ?7/12/11עלות הסחורה בש"ח ביו�  מהי  .48

 ח"ש 10,000  א.

 ח"ש 47,900  ב.

 ח"ש 48,300  ג.

  ח"ש 49,140  ד.
  

  ?כל הסחורהשל עלות הפרשי ההצמדה בגי  ה בכמה מסתכמי�  .49

 ח"ש 1,578  א.

 ח"ש 1,840  ב.

 ח"ש 2,100  ג.

  ח"ש 4,914  ד.
  

  ?הפרשי שערמה�   .50

 ה עד יו� התשלו�יסחורה מיו� הקנישל  המחירי� יהפרש  א.

 מטבע בי  תקופות זמ בשער החליפי  של  השינויי� יהפרש  ב.

 ת זמ וחות בי  תקופיהפרשי השינויי� בשווי השקל בגלל פ  ג.

 גל�הת, הנובעי� מעליית מחירי המחירי� במחירי מכירת הסחורו יהפרש  ד.
  

  

  

  

  

  

  

  בהצלחה!
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

התשובההשאלההתשובההשאלההתשובההשאלההתשובההשאלההתשובההשאלה
ג41א31א21ד11א1
ג42ב32ד22ב12ד2
א43ג33א23ב13ב3
א44א34א24א14ד4
ב45ד35ב25ב15ג5
ג46א36ג26ד16ג6
ד47ב37ד27ג17ג7
ב48ד38ג28ג18א8
א49ג39ב29ג19ג9
ב50ד40ג30א20ג10
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

5-1פתרון שאלות 

1שאלה 
כ הוצאות חשמל"סה=12,800+2,560        15,360

הוצאות חשמל לשלם=12-12,800*1,280          2,560

2שאלה 

 שקלים בהוצאות מראש900יש לרשום 
הוצאות משכורת בהפחתת המקדמה=69,900-900        69,000

הוצאות משכורת בהפחתת משכורות המוכרת=80/100*69,000        55,200

3 שאלה 

2012שולם מראש לשנת =3*11,200/12          2,800

2011הוצאות ביטוח לשנת =11,200-2800          8,400

4 שאלה 

2011הוצאות שכירות לשנת =36,400-2,800        33,600

2012שולם מראש לשנת           2,800

5שאלה 

112,560      

36,400-(700*4*12)=

15,360+55,200+8,400+33,600=
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

6פתרון שאלה 

ימיםתאריך ניכיוןתאריך פרעוןריבית=6.75/36,500*75*69.355,000

           31/10/201117/08/201175.00עמלה87.50

דמי גבייה7.00

כ הוצאות ניכיון"סה163.85

4,836.15

7פתרון שאלה 

ריבית=12.5/1,200*15*8,593.7555,000
ריבית+קרן   63,593.75

10-9פתרון שאלות 

10שאלה 9שאלה 

פיצויים541.31לפי מדרגה ראשונה לשני העובדים356.80

תגמולים2,608.00538.72
           1,591לפי מדרגה שנייה לשני העובדים153.87

510.671356.80+153.87=

69.35+87.5+7=

5,000-163.85=

55,000+8,593.75=

6,750+6,200-5,171-5,171=
2,608*5.9/100=

5,000*1.75/100=

12,950*4.18/100=

12,950*4.16/100=
510.74+541.31+538.72=

5,171*2*3.45/100=
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

13-12פתרון שאלות 

12שאלה 

=1320+15-5-27+10יחידות  במלאי=1,800*36,00020

27,07515*1,805=

36,00020*1,800=

18,05010*1,805=

5,4153*1,805=

18,50010*1,850=
23,915        5,415+18,500=

13שאלה 

מחיר ממוצעיתרה מחיריתרה כמותסך הכולמחיר ליחידהכמות

36,000        20*1,800=1.1.2011201,800.00      36,000.00    20.00           36,000.00    1,800.00      

27,075        15*1,805=1.3.2011151,805.00      27,075.00    35.00           63,075.00    1,802.14      

63,075        3,600+27,075=2.3.2011-51,805.00      (9,025.00)     30.00           54,050.00    1,801.67      

1,802.144.5.2011-271,801.67      (48,645.00)   3.00             5,405.00      1,801.67      

54,064.296.12.2011101,850.00      18,500.00    13.00           23,905.00    1,838.85      

5,406.43

18,500        10*1,850=

מחיר ממוצעיתרה מחיריתרה כמותסך הכולמחיר ליחידהכמות23,906.43

1,838.961.1.2011201,800.00      36,000.00    20.00           36,000.00    1,800.00      
23,906.43   1.3.2011151,805.00      27,075.00    35.00           63,075.00    1,802.14      

2.3.2011-51,802.14      (9,010.71)     30.00           54,064.29    1,802.14      
4.5.2011-271,802.14      (48,657.86)   3.00             5,406.43      1,802.14      

6.12.2011101,850.00      18,500.00    13.00           23,906.43    1,838.96      

2012, 3003מערכת , מתקדם+הנהלת חשבונות בסיסי, 80711מחוון לשאלון  4



המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

24,709.50   

3,953.52     

     8,900.00שולם בשיק

     3,953.52שולם במזומן

   12,853.52סך הכול

16פתרון שאלה 

15פתרון שאלה 

28,900*0.9*0.95=

0.16*24,709.50=
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

יתרהסך הכולחןאלוןברוך

 281,250.00   56,250.00 150,000.00   75,000.00הון

75,000הון ברוך26.6667%53.3333%20.0000%100.0000%אחוז ברווח

=2*150,00075,000הון אלון  580,000.00 580,000.00רווח נקי

225,000סך הכול18שאלה   546,250.00  (33,750.00)     6,750.00   18,000.00     9,000.00ריבית הון

=0.25*56,250225,000הון חן20שאלה   551,179.17     4,929.17        (29.17)    (1,750.00)    (3,150.00)ריבית משיכות

19שאלה               -(551,179.17) 110,235.83 293,962.22 146,981.11חלק ברווח

השפעה על 

21שאלה  116,956.67 310,212.22 152,831.11ז"יתרת חו

22שאלה 

משיכות ברוך ואלון=55,000+35,000        90,000

 פטורים מריבית לכל אחד10,000בניכוי =90,000-20,000        70,000

ריבית משיכות של ברוך ואלון     4,900.00

29.17
4,929.17     

 שקלים10,000ריבית משיכות של חן על הסכום מעל 

22-18פתרון שאלות 

70,000*7/100*2/12=

5,000*7*1/1,200=

2012, 3003מערכת , מתקדם+הנהלת חשבונות בסיסי, 80711מחוון לשאלון  6



המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

חלוקה מוטעית

חלוקה נכונה

7,150-יתרה

0,55(X-33,000)+11,000

24-23פתרון לשאלות 

גילגולןגל

0.3ׁ (X-33,000)+11,0000.15(X-33,000)+11,000

1,1006,050

0.55X0.3X0.15X
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

26שאלה 

עלות הסחורה כולל הובלה=195,000+3,000      198,000

עלות ליחידה=198,000/30          6,600

660
7,260          6,600+660=

27שאלה 

מ"מחיר לפני מע      309,400

מ"מע        49,504

סך הכול      358,904

24,752309,400*8/100=

3,960.3224,752*16/100=

101,168      309,400+7,260*2-195,000-3,000-24,752=

347,035      

29שאלה 

30 שאלה 

358,904+8,422*2-28,712.32=

30-26פתרון שאלות 

6,600*10/100=

28שאלה 
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

עלות מכשירי מיקרוגל=150*120        18,000

מ"מע=0.16*18,000          2,880

 מכשירים80מכירת =420*33,60080

מ"מע=0.16*5,37633,600

33שאלה 

3,528          

35-31פתרון שאלות 

31 שאלה 

70*420*12/100=

32 שאלה 
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

35-34דרך נוספת לפתרון שאלות 

סך הכולאיתייקירהכנסות=33,600-4,200+10,500+1,899.92   41,799.92

=420*80    44,100.00    10,500.00    33,600.00מכירות=18,000+2,000+800+3,528+1,260        25,588
=420*10     (4,200.00)     (4,200.00)החזר מכירות   16,211.92

      1,900.00      1,900.00מכירות לאיתי

   (18,000.00)   (18,000.00)קניות

=2,320/1.16     (2,000.00)     (2,000.00)הובלה
       (800.00)       (800.00)פרסום       4,863.6

     (4,788.00)     (1,260.00)     (3,528.00)עמלה

34שאלה     16,212.00     (7,660.00)    23,872.00

    11,348.40      4,863.60חלק ברווח

35שאלה 

37שאלה 

21,000        

38שאלה 

39שאלה 

עלות להפחתה=150,000+20,000+18,000-8,000      180,000
         2011-201039,000שנים  =2*0.1*180,000        36,000

2009שנת         13,500
49,500        13,500+36,000

21,000+18,000=

180,000*0.1*9/12=

(220,000-10,000)*0.1=

39-37פתרון שאלות 

(120-80+10-40)*(150+2,320/1.16/120)*1.14=

34שאלה 

41,799.92-25,588=

35שאלה 

16,212*30/100=
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המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

44-40פתרון שאלות 

40שאלה 

עלות להפחתה        29,000
פחת לשנה=29,000/10          2,900

41שאלה 

פחת עד השיפוץ=10/12*2,4172,900

עלות חדשה להפחתה        28,483

מיום הפעלה, אורך חיים חדש בשנים=1310+3 מיום ההפעלה, בשנים

15613*12=

אורך חיים חדש בחודשים=146156-10

פחת לשנה=12/146*2,341.0728,483

42שאלה 

2010פחת לשנת =4/12*966.672,900

2011מתחילת , פחת עד השיפוץ=6/12*1,450.002,900

2011פחת מיום השיפוץ עד סוף =6/12*1,170.502,341
3,587.17     

44שאלה 

43שאלה 
2,625           

-4,313-4313

35,000/10*9/12=

29,000+1,900-2,417=

30,000+1,000-2,000=

966.67+1,450+1,170.5=

25,000+3,587-32,900=

2012, 3003מערכת , מתקדם+הנהלת חשבונות בסיסי, 80711מחוון לשאלון  11



המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה
אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח

תחום בחינות

46-45פתרון שאלות 

45שאלה 

קרן צמודה82,777.88
ריבית     3,810.05

46 שאלה 

בגין הקרן=2,277.8882,777.88-80,500

ריבית לא צמודה=10.5/36,500*160*3,705.2180,500

בגין הריבית104.84
2,382.72     

49-48פתרון שאלות 

48שאלה 

עלות ביום הרכישה=4.79*500*20        47,900

49שאלה 

עלות צמודה=4.9478*500*20        49,478
1,578          

82,777.88*160*10.5/36,500=

3,810.05-3,705.21=
2,277.88+104.84=

49,478-47,900=

80,500/3.64*3.743=
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