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 מבחן גמר קורס
 חשבונאות ומערכות משרד –מינהל משולב 

 בחינה מעשית
 00מערכת 

 
 בשאלון זה שבעה פרקים. מבנה השאלון ומפתח הערכה: 

  ראשון, שני, שלישי ורביעי. :הפרקיםכל יש לענות על  :חלק א'
 נקודות 40 הנהלת חשבונות פרק ראשון:

 נקודות  6 הכרת המחשב פרק שני:
 נקודות  30 כתובת ויצירת מסמכיםת פרק שלישי:
 נקודות 10 ניהול יומנים ומשימות פרק רביעי:

 אחת משתי האפשרויות:על יש לענות  :חלק ב'

 לענות על הפרק החמישי בלבד. .1

 , השישי והשביעישני הפרקיםלענות על  .2
 

 נקודות  14 חישובים ועיבוד מידע פרק חמישי:
  נקודות picture manager 7 שימוש בתוכנת פרק שישי:

 נקודות  7 אינטרנט פרק שביעי:
 נקודות 100   סך הכול:ב
 

 מחשבון. חומר עזר מותר לשימוש:
 

 הוראות מיוחדות: 
 כולו. הסעיף, ייפסל שלישי )קטע דיוק(הבסעיף ג בפרק  ההקלדיימצאו יותר מחמש שגיאות אם  .1
 הזהות שלךתעודת הפרטי, מספר הקלד בכל עמוד, לפי ההנחיות שבגוף הבחינה, את שמך  .2

 ותאריך הבחינה.
 יסים ואת מחברת הבחינה למשגיח/ה.המבחן יש להחזיר את השאלון, את התדפ בסיום .3
 
 
 

 שעות 5 :לרשותך       %16שיעור המע"מ: 
 

 בהצלחה!
 חשבונאות ומערכות משרד( –)מינהל משולב  8063 מגמה
 (ות משרדחשבונאות ומערכ –מינהל משולב ) 80633 מבחן

 00מערכת 
 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.

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

 ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.
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 יש לענות על הפרקים ראשון, שני, שלישי ורביעי. :חלק א'

 

 נקודות( 40) הנהלת חשבונות פרק ראשון:

 נקודות( 9חישובי שכר ממוחשבים ) א.

 

 נקודה( 0.5הקמת חברה )

 לפי הנתונים הבאים: "גלגל ועוד גלגל"ברה בשם הקם ח .1

 , חולון16האורן רחוב  כתובת:

 944883391 מספר תיק החברה:

 900332901 מספר תיק ניכויים:

 .יחודש – אומילהדיווח למס הכנסה ולמוסד לביטוח 

 .חישובי השכר יכולים להתבצע בכל אחת מתוכנות השכר הקיימות הערה:

 
 (נקודה 1פרטי העובדים )

 .רכי שכרוהעובד לצ ד אחד. להלן פרטי העסקת" יש עובגלגל ועוד גלגלחברת "ב .2

 :שלהלןהגדר את פרטי העובד 

תאריך תחילת  כתובת תאריך לידה מצב משפחתי ת.ז. שם העובד

 העבודה

סוג 

 משכורת

  נשוי 298590493 אריאל זהבי

 עובדת לאבת הזוג 

  חודשית 1/3/05 , חולון4הגליל  3/6/1981

 1.3.86. תאריך לידה: 30168321ת"ז:  זהבי: רונה בת הזוגפרטים על 

 נקודה( 1)ניכויי שכר 

 :שלהלןהגדר על שם העובד את הניכויים  .3

 פיצויים עובד מעביד ניכויים

 8.33% 5% 5% "יהלום" קופת גמל

  2.5% 7.5% "התקדמות"קרן השתלמות 
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 ת(נקודו 4) 2012 יוניחישובי משכורת לחודש 

 ערוך משכורת לעובד אריאל זהבי, לפי הנתונים שלהלן: .4

שכר  שם העובד

 בסיס

שכר 

 לשעה

שעות 

 נוספות

נסיעות 

 לעבודה

 מספר פרמיה

 ימי עבודה

מספר שעות 

 עבודה ביום

 8 24 500 150 125%לפי  24 38 7,296 אריאל זהבי

 

 נקודות( 2.5) דוחותהפקת 

 .אריאל זהבי העובדעבור  2012יוני משכורת לחודש  הדפס תלוש .5

 לקופת הגמל אינה מזוכה בתלוש המשכורת. 35%ההפרשה בשיעור  הערה: 

 

 נקודות( 18הנהלת חשבונות ממוחשבת ) ב.

 

 נקודה( 0.5) הקמת חברה

 גלגל ועוד גלגל"" חברה בשם הקם .6

 , חולון16רחוב האורן  כתובת:

 900229333 עוסק מורשה:
 

 נקודה( 0.5פרטים כלליים )

 1/1/12-31/12/12-הגבלת תאריכי אסמכתא החל מ .7

 1/1/12-31/12/12-החל מ תאריכי ערך הגבלת

 1ספרור המנות: החל ממנה מספר 

 16% –המע"מ  שיעור

 900229333 מספר עוסק מורשה:
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 נקודה( 1כותרות למאזן בוחן )

 הבאים: לפי הנתונים שלהלןאת הכותרות  הקם .8
 

 קוד מיון כותרת

 100 טומכירות נ

 150 עלות המכירות

  200 הוצאות מכירה

 250 הוצאות הנהלה וכלליות

 300 הוצאות מימון

 350 הכנסות אחרות

 400 קופה ובנקים

 450 שיקים מעותדים

 500 לקוחות

 550 רכוש קבוע

 600 ספקים

 650 מוסדות

 700 הון ועודפים
 

 שמור את המסמך. .9

 ואת קודי המיון. הכותרותהדפס את אינדקס  .10
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 נקודות( 2ס חשבונות )קהקמת אינד

 הקם את אינדקס החשבונות. .11

 בחר באינדקס עברי או באינדקס ספרתי. .12

 להלן רשימת החשבונות שעליך להקים: 

 מפתח חשבון עברי מפתח חשבון ספרתי שם החשבון קוד מיון

 מכירות  101 מכירות 100

 רותהחזרמכי 102 החזרות ממכירות 100

 קניות 151 קניות  150

 החזרתקניות  152 החזרות קניות 150

 פרסום 201 פרסוםהוצאות   200

 חשמל 251 חשמלהוצאות   250

 טלפון 252 טלפוןהוצאות  250

 משכורת 253 הוצאות משכורת 250

 ריבית 301 הוצאות ריבית 300

 תיקונים 351  מתיקוני אופנייםהכנסות   350

 קומזומן 401 ומןקופת מז 400

 קושיקים 402 קופת שיקים 400

 חחד 403 חח"ד 400

 שקלק 451 שיקים לקבל 450

 שקלפ 452 רעוןישיקים לפ 450

 גלגל 501 גלגל לקוח 500

 אופניים 502 המרכז לאופניים לקוח 500

 ציוד 551 ציוד משרדי 550

 אופן  601 אופן  ספק 600

 ישראלי  602 אופניים ישראליים ספק 600

 נפתלי 603 ספק קופות נפתלי 600

 עסקאות 651 מע"מ עסקאות 650

 תשומותנכס 652  מס תשומות נכסים 650

 תשומות 653 מס תשומות 650

 מעמחוז 654 מע"מ חו"ז 650

 עובדאריאל 655 אריאל זהבי עובד 650

 הון 701 ניצן –הון בעל העסק   700

 משיכות 702  משיכות פרטיות 700

 במהלך העבודה יהיה עליך לפתוח חשבונות נוספים.הערה: 

 שמור את אינדקס החשבונות. .13
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 נקודות( 5) 31/5/12יתרות פתיחה ליום 

 :נקודות( 4) "גלגל ועוד גלגליתרות פתיחה של בית העסק " הקלד את .14

 

 זכות חובה שם החשבון

 696,700  מכירות

  28,900 החזרות ממכירות

  444,500 קניות

 19,800  החזרות קניות

  14,500 פרסוםהוצאות 

  16,500 חשמלהוצאות 

  13,200 טלפוןהוצאות 

  57,000 הוצאות משכורת

  2,300 הוצאות ריבית

 28,700   מתיקוני אופנייםהכנסות 

  1,200 קופת מזומן

  3,400 קופת שיקים

 18,400  חח"ד

  31,200 שיקים לקבל

 34,100  רעוןישיקים לפ

  25,600 גלגללקוח 

  29,000 המרכז לאופנייםלקוח 

  220,000 ציוד משרדי

 27,600  אופן  ספק

 29,000  אופניים ישראליים ספק

 8,500  מע"מ חו"ז

  150,000 ניצן –משיכות פרטיות 

 174,500  ניצן –הון בעל העסק 

   סה"כ
 

 .נקודות( 0.5) רות הפתיחה לקובץ הקבועעדכן את ית .15
 .נקודות( 0.5) הדפס את יתרות הפתיחה .16
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  נקודות( 9מסמכים ) פיעל רישום פעולות יומן 

 (. הנקוד 1 – מסמךכל )ל 8-1פי המסמכים  הקלד את פעולות היומן על .17

 .נקודות( 0.5) ןפקודת היומ הדפס את .18

 .נקודות( 0.5) קובץ הקבועל פקודת היומןעדכן את  .19

 

 1 מספר מסמך

 

 גלגל ועוד גלגל

 חולון, 16רחוב האורן 

 עוסק מורשה

900229333 

 1/6/12: תאריך 

 

 331 קבלה מספר

 

 העתק 

 נתקבל מאת:

 אביב-, תל4גלגל, רחוב השיקמה 

 סכום ז"פ בנק מספר שיק

 3,400 1.6.12 אגורות 201

 4,100 1.7.12 אגורות 202

 7,500 סה"כ 

 רינתחתימה 
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 2מספר  מסמך

 

 אגורותבנק 

 , בת ים4רחוב הילל 

 שיקיםהפקדת מזומן/

 

 3/6/12: תאריך 222 סניף

 "גלגל ועוד גלגל" מאת:

 , חולון16רחוב האורן 

 111-111 מספר חשבון

 חח"ד סוג חשבון

 סכום השיק

מס' 

 חשבון
 בנק סניף

מס' 

 שיק
 סה"כ כמות ערך

 600 3 200 15 הון 10 345    3 4  0 0 

    98 הלוםי 08 580   1 2 0 0 

              

                

              

 600 סה"כ במזומן  סה"כ בשיקים

 אירית הופקד ע"י     4 6 0  0 
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 3מספר  מסמך

 

 אופניים ישראליים

 אביב-תל, 5רחוב נחלת יהודה 

 עוסק מורשה

911001100 

 6/6/12: תאריך 

 

 315חשבונית מס מספר 

 

 מקור 

 :לכבוד

 , חולון16עוד גלגל, רחוב האורן גלגל ו

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 18,400 2,300  אופני הרים 8

 27,600 4,600 מרוץ אופני 6

 7,500 1,500 אופני ילדים 5

 53,500 סה"כ 

 8,560 16% מע"מ 

 62,060 סה"כ לתשלום 

 12/7/18 רעון:יזמן פ

 אורנה חתימה:
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  4מספר  מסמך

 

 גלגל ועוד גלגל

 חולון, 16האורן  רחוב

 עוסק מורשה

900229333 

  10/6/12: תאריך 

 

 287 חשבונית מס מספר

 

 העתק 

 :לכבוד

 , נשר8המרכז לאופניים, רחוב צה"ל 

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 BMX 1,800 21,600אופני  12

 31,500 6,300 אופני מרוץ 5

 53,100 סה"כ 

 8,496 16%מע"מ  

 61,596 סה"כ לתשלום 

 12/7/11 רעון:יפ זמן

 יונית חתימה:
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 5מספר  מסמך

 

 ישראל מדינת המכס ומס ערך מוסף אגף תקופתי ח"דו  ם ות ש ל  ל

 
 מיקוד

 
 . ישובס

 

 ןמע

 חולון 16 רחוב האורן

 העוסק שם
מ גלגל ועוד גלגל

ע
 מ

  900229333 

 

  2012מאי   15.6.12   1 11  05/12  838

  שלגביה חלה חובת הדיווח התקופה עד חלהגיש הדו" יש .תס .א.מח  חודש שנה  ' תיק העוסקמס 

     

         6 
 

2 
 

5 
 

0 
 

0 
 
   1 

 

0 
 

0 
 

0 
 

 

 על העסקאות המס  (מחייבות )ללא מע" עסקאות   אפספטורות או בשיעור  עסקאות

    עסקאות 

      2 0 0  שלמים בשקלים 
  

תשומות מס 
  בועיםקתשומות על ציוד ונכסים  מס

     1 3 0 0  העוסק וחתימתו הצהרת 
  על תשומות אחרות המס  ומלאים. נכוניםזה הינם  חמצהיר שכל הפרטים שמסרתי בדו" אני  

   .החוקלי שמסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה על  ידוע  

   אילנה החותם שם  נתקבל חותמת 

  0 0 5 8    וחותמת העוסק או בא כוחו חתימה   

 חדשיםלתשלום בשקלים  הסכום  58/6/51: תאריך  לתשלום 

₪ שמונת אלפים וחמש מאות  התשלום במילים סכום   
 בלבד

  

   979שולם בשיק מספר    
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 6מספר  מסמך

 

 קופות נפתלי

 רמת גן, 3רחוב יהודה הנשיא 

 עוסק מורשה

930875100 

 19/6/12: תאריך 

 

 300 חשבונית מס/קבלה מספר

 

 מקור 

 :לכבוד

 , חולון16גלגל ועוד גלגל, רחוב האורן 

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 7,900 7,900 קופה רושמת 1

 7,900 סה"כ 

 1,264 16% מע"מ 

 9,164 סה"כ לתשלום 

 נתקבלו:

 סכום ז"פ בנק מספר שיק

 9,164 19/6/12 אגורות 993

 9,164 סה"כ לתשלום 
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 7מספר  מסמך

 
 03-009202929   חשבון לקוח                                              לית לתקשורת                                                       החברה הישראבזק 

 04-05תקופת חשבון                                      אגף השיווק                                                                                                            
 

 חשבון לשירותי בזק
 

 
 
 
 

 
 

 סה"כ                              מע"מ                          סכום                                       חיובי בזק
                               290                                      40                               250                                    חיובים שונים 

                                                            1,044                                     144                             900                                                 שיחות
                                                                                                      סה"כ לתשלום בבנק

                                                                               תשלום באמצעות בזק לחברות אחרות
 

 הסכומים דלעיל מועברים לאחר תשלום החשבון לחברות הנ"ל
                                                 ₪  1,344 סה"כ בש"ח      

 בקופות חברת "בזק".. ניתן לשלם חשבון זה בכל סניפי הבנקים או 999555444חשבונית מס מקור עוסק מורשה לענייני מע"מ מספר 
 החשבונית מהווה קבלה אם הוטבעה עליו חותמת קופה של אחד מאלה או אם מתבצעת הגביה בהוראת קבע.        

. כתובתנו באינטרנט 198או פקס  199למוקד שרות לקוחות, חייגו חינם 
www.bezeq.co.il  

קב
מע

ה ל
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ח
מור 

ש
א ל

נ
 

 

 03-0095843 חשבון לקוח חשבון לקוח                                               החברה הישראלית לתקשורת                                 בזק 
 04-05/12אגף השיווק                                                                                             תקופת חשבון                         

 הודעת זיכויר                   מספר חשבון בבנק הדוא        
                6-34201-5                        

 
        

 
 
 

 לכבוד
 גלגל ועוד גלגל

 ן, חולו16רחוב האורן 
 
 

  לא לתשלום
 

  יוגש לבנק לא לפני 

בתאריך  משולם בהוראת קבע בבנק
27/6/12 

 
 25.4.12תאריך החיוב:          
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 8מספר  מסמך

 

 גלגל ועוד גלגל

 חולון, 16רחוב האורן 

 עוסק מורשה

900229333 

 30/6/12: תאריך 

 

 312 מספר זיכוי חשבונית מס

 

 העתק 

 :לכבוד

 ר, נש8המרכז לאופניים, רחוב צה"ל 

 סה"כ מחיר פרטים כמות

 BMX 1,800 3,600 אופניים 2

 
החזרת סחורה ממכירה 

 10/6/12מיום 

  

 3,600 סה"כ 

 576 16% מע"מ 

 4,176 סה"כ לתשלום 

 רונן חתימה:
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 נקודות( 3פקודת משכורת ) ג.

 .(ותקודנ 2פי פקודת המשכורת שקיבלת מתוכנת השכר ) על רשום פקודת משכורת  .20

 .נקודה( 0.5דפס את פקודת היומן )ה .21

 נקודה(. 0.5עדכן את פקודת היומן ) .22
 

 נקודות( 5התאמת בנק ) ד.

 ", כפי שהתקבל מהבנק.גלגל ועוד גלגללהלן דף תנועות הבנק של חברת " .23

 נקודה(. 1הקלד את התנועות בתוכנת הנהלת חשבונות בהתאמות בנק )

 

 בנק אגורות

 וןחול, 5חבצלת החוף  רחוב

 222/11 מספר חשבון 

 חח"ד סוג חשבון 

 333 :סניף

הפעולה תאריך הפעולה תיאור  אאסמכת   יתרה זכות/חובה 

 ח' 18,400   יתרה 1/6/12

   ז' 3,400 15 הפקדת שיק 3/6/12

   ז' 1,200 98 הפקדת שיק 3/6/12

   ז' 600 111 הפקדת מזומן 3/6/12

  ח' 8,500 974 משיכה בשיק 15/6/12

   ח' 9,164 993 משיכה בשיק 19/6/12

   ח' 1,344 222 הוראת קבע  - בזק 27/6/12

  ח' 303 001 ריבית 30/6/12

  ח' 280 002 דמי ניהול 30/6/12

 

 .(ותנקוד 3)ערוך התאמה ידנית של חשבון הבנק, ורשום פעולות יומן להתאמת החשבון  .24

 .נקודה( 0.5)הדפס את פקודת היומן  .25

 נקודה(. 0.5כן את פקודת היומן בקובץ הקבוע )עד .26
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 נקודות( 5דוחות וכרטסות ) ה.

 הכרטסות שלהלן:את הדפס את הדוחות ו 

 .נקודה( 1ס החשבונות )קאינד .27

 (.הנקוד 1) 31/5/12 מאזן בוחן יתרות פתיחה ליום .28

 (.הנקוד 1) לחודש יונימאזן תנועות  .29

 דות(:נקו 2) שלהלןכרטיסי החשבון  .30

 חח"ד 

 מע"מ עסקאות 

 קופת שיקים 

 הוצאות טלפון 

 מכירות 
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 נקודות( 6פרק שני: הכרת המחשב )

 

  משימה ראשונה א.

 ."אופן-"דו בשם צור קובץ בתוכנת מצגות, ושמור אותו על שולחן העבודה .31

 .צור קובץ בתוכנת אקסל, ושמור אותו על שולחן העבודה בשם "גלגל ועוד גלגל" .32

 צלמיות האחרות.הבנפרד מ העבודה, במרכז שולחן הקבציםמקם את  .33

 .(Word) פתח את תוכנת הוורד .34

והדבק אותו לדף הוורד  ,PRINT SCREENבעזרת פקודת העתק את מסך שולחן העבודה  .35

(Word ).שפתחת 

ך ואת פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מספר הזהות של .36

 תאריך הבחינה.

 הדפס את המסמך, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .37

 

 יהימשימה שנ ב.

 .צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "אופניים" .38

 .בנפרד מהתיקיות האחרות ,מקם את התיקייה במרכז שולחן העבודה .39

 .ן" לתיקיית "אופניים"אופ-מצגות "דוהאקסל "גלגל ועוד גלגל" ואת קובץ ההעבר את קובץ  .40

 ה.שלתוכן הלראות את אפשר יהיה כך ש פתח את התיקייה .41

 .(Word) פתח את תוכנת הוורד .42

והדבק אותו לדף הוורד  ,PRINT SCREENבעזרת פקודת העתק את מסך שולחן העבודה  .43

(Word ).שפתחת 

ספר הזהות שלך ואת פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית את שמך הפרטי, את מ .44

 תאריך הבחינה.

 התדפיס למחברת הבחינה. הדפס את המסמך, וצרף את .45
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 נקודות( 30פרק שלישי: תכתובת ויצירת מסמכים )

 נקודות( 15) והפקתו במחשב סמךניסוח מ א.

 

 .50-46ובצע את המשימות  ,קרא את האירוע המתואר

, הזמין מחברת "צמיגי" צמיגים גלגל ועוד גלגל"מנכ"ל חברת שיווק והפצה לאופניים " ,נחום עגורי

 צמיגים נתקבלו רק 50במקום  תברר כיהוא מוכר. כאשר הגיע המשלוח השלופיים לאופניים ח

לא נכונים. נחום כתב מכתב תלונה למר צדוק חאן, הצמיגים שהגיעו היו בגדלים צמיגים וש 45

בנוסף ציין כי הוא זקוק בדחיפות למוצרים המופיעים  חברת "צמיגי" והסביר לו את הבעיה.מנהל 

צמיגים  כעת לקוחותיו רוכשיםושבעוד חודש יתקיים מרוץ אופניים,  מפני המקוריתבהזמנה 

 תים קרובות. כיוון שבמהלך המרוץ הם נאלצים להחליף צמיג לעלופיים ח

 מתאימים.מו צמיגים עאת הצמיגים הלא מתאימים ויביא  ייקח ,שליחבדחיפות הוא מבקש שיגיע 

 פרטי עזר

 .12345 חולון ,16 האורןרחוב  ,"חברת שיווק והפצה לאופניים "גלגל ועוד גלגלהמוען:  א.

 galgal@galgal.co.il :מייל; 01-6868444 :; פקס01-7878333 :טלפון

  99850 העגורים רמת ,שהירחוב השלושים וש ,צדוק חאן, חברת "צמיגי"הנמען:  ב.

  כ"א בכסלו תשע"ג 5/12/12 -כתב בהמכתב נ ג.

 תל/36/2012 :מספר המכתב ד.

  מכתב נשלח בהוראת "רשום"ה ה.

 רוץ האופנייםזמנה למהוה פים העתק ההזמנה שנשלחהמצור .ו

 רונית תירושאת המכתב הקלידה  .ז

 נחום עגוריבשם  ה רותם,חו המזכירה על המכתב חתמה .ח

 

 ."אופניים" לחן העבודה תיקייה בשםצור על שו .46

בשם "מכתב" בתוך התיקייה  ושמור את המסמך החדש, (Wordהוורד )פתח את תוכנת  .47

 יצרת.ש

גוף  . הקפד על מבנה המכתב: פתיחה,מכתבו של מר נחום עגורי למר צדוק חאןנסח את  .48

 .מיקום נכון של חלקי המכתבוסיום, וכן על 

ת שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ואת פתח כותרת עליונה, והקלד בפינה השמאלית א .49

 תאריך הבחינה.

 למחברת הבחינה. את התדפיס, וצרף המסמךהדפס את  .50
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 נקודות( 8טבלה וביצוע שינויים ) ב.

 צור על שולחן העבודה תיקייה בשם "טבלאות". .51

ת. יצרש, ושמור אותו בשם "מוצרים" בתוך התיקייה (Wordוורד ) תבתוכנ פתח מסמך חדש .52

 פי ההנחיות האלה: לעהכותרות,  כוללאת הטבלה כפי שהיא נתונה, הקלד 

 .שורות 8-טורים ו 7הוסף טבלה בעלת  .א

  .20 , גודלDavid – כותרת ראשית וכותרת משנית: גופן עברית ב.

עמודות באנגלית מיושרות  ;מיושרות לימיןבעברית ית, משנית ועמודות כותרות: ראש ג.
 לשמאל.

 ; 12, גודל David – כותרות העמודות: גופן עבריתבבטבלה והטקסט  .ד

 .12, גודל Times New Roman – גופן אנגלית  

 .12, גודל David –גופן מספרים   

 . בודדשורות בתוך הטבלה: המרווח בין  .ה

 אפור. 25% :לכותרות העמודותצללית  .ו

 ;נקודה 1/2קו בודד ברוחב  :גבולות פנימיים בטבלה ז.

 .נקודות 2¼קו מקווקו ברוחב  :ולות חיצוניים לטבלהגב 

 

 גלגל ועוד גלגל
 

 ספקים ותעריפים 
 

 מרכזסניף 
 מספר

 סידורי
 אופן-תלת אופן-דו
 $-מחיר ב הספק דגםה $-ב מחיר הספק דגםה

 ISHI 10,999 מבוגרים ISHI 549 מבוגרים .1
 AVIEZER 19,000 תינוקות AVIEZER 29 תינוקות .2
 ELLA 25,890 ילדים ELLA 250 יםילד .3
 NATIV 15,999 נוער NATIV 999 נוער .4
 ADERET 28,788 נשים ADERET 1,100 נשים .5
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 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

פי  לעלאותו עמוד. ערוך בטבלה המועתקת את השינויים  העתק את הטבלה, כולל הכותרות,

 ההנחיות שלהלן:

 .12נית לגודל גופן את גודל הגופן של הכותרת הראשית והכותרת המש קטןה .53

 כותרות העמודות.רכוז אופקי את מרכז מ   .54

 .סדר מחדש את המספורו ,3 פרמחק את שורה מס .55

  כתב עילי.כ את האות הראשונה של כל שם קבע" הספק" הבעמוד .56

 .)שתי החלפות בטבלה( "הספק" העמודהלבין " הדגם" העמודה את המקום ביןהחלף  .57

 "מוצרים" בתיקייה "טבלאות". בשם שמור את המסמך .58

את שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ואת והקלד בפינה השמאלית פתח כותרת עליונה,  .59

 תאריך הבחינה.

 למחברת הבחינה.  את התדפיסבעמוד אחד, וצרף  הדפס את שתי הטבלאות .60

 

 

 נקודות( 7) הקלדת קטע דיוק ג.

 "קטע דיוק". צור על שולחן העבודה תיקייה בשם  .61

 יצרת." בתוך התיקייה שאופניים(, ושמור את המסמך החדש בשם "Wordוורד )הפתח את תוכנת  .62

 פי ההנחיות שלהלן:, על הקלד במדויק את הקטע שבעמוד הבא .63

 .18, גודל David –; גופן עברית 18, גודל Times New Roman –גופן אנגלית ת: הכותרו א.

 . 11, גודל Times New Roman – אנגלית; גופן 11, גודל David – הטקסט: גופן עברית ב.

 מרווח של שורה וחצי בין שורות הטקסט. ג.

את שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ואת והקלד בפינה השמאלית פתח כותרת עליונה,  .64

 תאריך הבחינה.

 למחברת הבחינה.  התדפיס, וצרף את הקובץהדפס את  .65
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 bicycleאופניים 
 
ולעתים בכוחו  אדםשל  כוחו, המונע ב)אופנים( גלגליםיבשתי בעל שני  כלי תחבורההם אופניים  .1

 של מנוע עזר. 
 
בעלי עיצוב, תנוחת ישיבה,  ומאז התפתחו דגמים שונים 1819בשנת  פטנטרשמו כנ אופנייםה .2

 וצורת הנעה משתנים.

 אופני הרים Mountain bike 
 אופן-חד Unicycle 
 אופנוח recumbent bicycle 

 אופן-תלת Tricycle 
 אופני פעלולים BMX 

 
היא אחת מצורות התנועה המרכזיות בחלקים מסוימים של אופניים נסיעה או רכיבה על  .3

רבים  מטרופוליניםזהו כלי תחבורה נפוץ מטעמי עלות, ואילו ב מדינות מתפתחותהעולם. ב
 ת.הם כלי תחבורה מהיר ונוח בתנועה הסואנ אופנייםה צפון אמריקהבו אירופהב

(, או למופעים ריקשותמשמשים גם ככלי עבודה, להסעת משא או אנשים )למשל אופניים  
 נפוצה.  ספורטהיא גם צורת בילוי ואופניים אקרובטיים מול קהל. רכיבה על 

 
 השפעות חברתיות .4

פשר לנשים ניידות חופשית במידה שלא הייתה יא אופנייםפיתוח שלדה משולשת כפולה ל 
 ותרם לעליית תנועת הזכויות לנשים בעולם המערבי.  ,מוכרת בעבר

 
תרמו לגיוון הגנטי של תושבי אזורים נידחים, בכך  אופנייםה ,שונים סוציולוגיםלדעת  

 להם להגיע בקלות למקום היישוב הקרוב ולהגדיל את "מעגל החיזור".  ופשרישא
 
 

 

 

 

 

 http://he.wikipediaפי ויקיפדיה,  מעובד על

I WANT TO RIDE MY BICYCLE, I WANT TO RIDE MY BIKE 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9C%D7%99_%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9C%D7%92%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%95%D7%97_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%98%D7%A0%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/1819
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99_%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%93_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%95%D7%97
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%AA_%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A0%D7%99_BMX
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%9E%D7%AA%D7%A4%D7%AA%D7%97%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%A9%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92
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 נקודות( 10פרק רביעי: ניהול יומנים ומשימות )

 נקודות( 7ניהול יומנים ) א.

I. 2012 בדצמבר 17בתאריך לוח השנה פתח את  תוכנת היומן האלקטרוני.היכנס ל, 

 שלהלן:והקלד את הפגישות 

במחסן  2012בדצמבר  17בתאריך  "צמיגי"פגישה עם צדוק חאן, מנהל חברת קבע  .66

 .08:30עד שעה  08:00הצמיגים בשעה 

 .שעות 18תזכורת של אירוע קבע ל .67

דצמבר ב 17בתאריך  מנכ"ל חברת "גלגל ועוד גלגל", נחום עגורי,קבע פגישה עם מר  .68

 .09:00-ב 2012

 .משרד מנכ"להפגישה תתקיים ב .משך הפגישה שעה וחצי

 

II. ןת "פנקס המשימות", והקלד את המשימות שלהלפתח א: 

 מלאי צמיגים.להכין רשימת  .69

 ץ לצמיגים.להזמין יוע .70

 יצרני צמיגים.לחפש כתובת של  .71

את שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ואת תאריך בה הקלד פתח כותרת עליונה, ו .72

 הבחינה.

אחד, וצרף את התדפיס  בעמודהמשימות רשימת הדפס את יומן הפגישות היומי ואת  .73

 נה. למחברת הבחי

 

III.  את השינויים שלהלן בעמוד היומן המקורי:, בצע ההדפסהלאחר 

 .24גודל גופן ב צמיגים לכל"," בשם מיושרת לשמאל תחתונהקבע כותרת  .74

 .תזכורתאת ה בטל .75

 .10:30-לחאן  מר צדוקשנה את שעת הפגישה עם  .76

 .ץ לצמיגים"מחק את המשימה "להזמין יוע .77

 ".יצרני צמיגיםאת המשימה "לחפש כתובת של  "בוצעה"כסמן  .78

וצרף את התדפיס למחברת הדפס את עמוד היומן החדש שקיבלת )הפגישות והמשימות(,  .79

 הבחינה.
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 נקודות( 3) ראנשי קש ב.

 פתח את רשימת אנשי הקשר שלך והזן את הנתונים הבאים: .80

  חברת "גלגל ועוד גלגל", תפקיד: מנכ"ל נחום עגורי

 051-7676332ן בעבודה טלפו

 041-56564441טלפון נייד: 

 galgal@galgal.co.il דואר אלקטרוני

הדפס את פרטי איש הקשר מתוך תוכנת היומן האלקטרוני שלך, וצרף את התדפיס למחברת  .81

 הבחינה.

 



 
 התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף

 תחום בחינות
 

 חשבונאות ומערכות משרד –וע הבחינה: מינהל משולב שם מקצ 8063.00.00/00
 80633: בחינההסמל מקצוע 

 00מספר מערכת: 

 

24 
 

 00חשבונאות ומערכות משרד, מערכת  –, מינהל משולב 80633שאלון מס' 
 

 אחת משתי האפשרויות:יש לענות על  :'בחלק 
 .נקודות( 14) לענות על הפרק החמישי בלבד .1

 .נקודות לכל פרק( 7) ענות על שני הפרקים, השישי והשביעיל .2

 

 

 נקודות( 14) פרק חמישי: חישובים ועיבוד מידע

 .אקסלהשים לב: בכל המשימות בפרק זה עליך להשתמש בפונקציות של תוכנת 
  נקודות( 4עיצוב טבלת נתונים ) א.

 ת שלהלן:(, ובצע את המשימוExcelהחישובים ועיבוד המידע )פתח את תוכנת 

 

 אופניים". ן העבודה תיקייה בשם "חישובים מכירתצור על שולח .82

 גל " בתוך התיקייה שיצרת.ושמור אותו בשם "גלגל ועוד גל קובץפתח  .83

 , מודגש. 14, גודל Davidבגופן  "אופניים כללית תמכיר" את הכותרתהקלד  .84

 .הכותרת ממוזגת וממורכזת

 רוחב.קווי ובקווי אורך ומסגר אותה  ,שורות 6-ועמודות  7 שלטבלה  צור .85

 .12, גודל Davidהגדר את הטקסט בתוך הטבלה: גופן  .86

 :האלה הגדר את המספרים בתאים לפי ההוראות .87

 הוסף מפריד לאלפים. א.

 מימין לנקודה העשרונית. ותספר 2הוסף  ב.

 

 ים שלהלן:בהתאם להנחיות בסעיפ ,מלמעלה למטהבטבלה,  הזן את הנתונים

 אופן,-הרים, חד: האלה", והזן בעמודה זו את הנתונים דגםתן כותרת "שם ה 1לעמודה מס'  .88

 ., ממוצעפעלולים, אופן-תלת

 .400 ,30, 150, 200: האלהאת הנתונים  זו התן כותרת "כמות, והזן בעמוד 2לעמודה מס'  .89

 ;10,000: האלהודה זו את הנתונים ", והזן בעמלדגםתן כותרת "מחיר בש"ח  3לעמודה מס'  .90

3,000; 50,500; 10,500. 

 ". היקניתשלום ל ה"כתן כותרת "ס 4לעמודה מס'  .91

 ". 16%תן כותרת "מע"מ  5לעמודה מס'  .92

 תן כותרת "סכום לתשלום".  6לעמודה מס'  .93

 ". הנחת לקוחתן כותרת: " 7לעמודה מס'  94

 ת שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ואת תאריך הבחינה.אבה הקלד פתח כותרת עליונה, ו .95

 , וצרף את התדפיס למחברת הבחינה.הדפס את הטבלה .96
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 נקודות( 4)באמצעות אקסל  ביצוע חישובים ב.

 יה בעבור כל אחד מהדגמיםיקנוהזן את הסכום לתשלום ל ,4 'עמודה מסהנתונים בחשב את  .97

 .(מחיר)לפי הכמות וה

 .דגם סכום המע"מ של כלאת והזן  ,5 'עמודה מסונים בהנתחשב את  .98

 ם.דגמיוהזן את הסכום לתשלום כולל מע"מ של כל ה ,6 'עמודה מסהנתונים בחשב את  .99

של  הנחת לקוחוהזן את הסכום שנתקבל לאחר הפחתת  ,7 'עמודה מסהנתונים בחשב את  .100

 .)סכום לתשלום( 6עמודה מס' מש"ח  1,500

"ממוצע"  הבשוראת התוצאה והזן  ,"בש"ח לדגם"מחיר הנתונים של עמודה ממוצע חשב את  .101

 .דגם"ל בש"ח מחיר" הבעמוד

 בתיקייה "חישובים מכירת אופניים" שכבר יצרת. "אופנייםשמור את הקובץ בשם "מחיר ל .102

 ה.פתח כותרת עליונה, והקלד בה את שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ואת תאריך הבחינ .103

 .לאחר החישובים שביצעת, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה הדפס את הטבלה .104

 

 נקודה( 2סינון ומיון ) .ג

 ."פעלולים" דגםכך שיישארו רק הנתונים המתייחסים ל ,בצע סינון אוטומטי .105

 "סינון ומיון", ושמור בה את הקובץ בשם "סינון". צור על שולחן העבודה תיקייה בשם .106

 האוטומטי, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. הדפס את הנתונים שקיבלת לאחר הסינון .107

 .לאחר ההדפסה, בטל את הסינון האוטומטי .108

פי סדר הא"ב של  "( עלמיין באמצעות פקודה מתאימה את הנתונים )בלי השורה "ממוצע .109

 .יורדבסדר  דגם"שם ה"

 יה "סינון ומיון" שיצרת.שמור את הקובץ בשם "מיון" בתיקי .110

 הדפס את הטבלה הממוינת, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .111

 

 נקודות( 4בניית תרשים ) ד.

 המיון.הסינון ולפני  הטבלהנתוני פי -על ,3-ו 2 '" של עמודות מסטוריםבנה תרשים " .112

 את תאריך הבחינה.פתח כותרת עליונה, והקלד בה את שמך הפרטי, את מספר הזהות שלך ו .113

 .ושמור את הקובץ בשם "פריטים" ,ה בשם "תרשימים"יעל שולחן העבודה תיקי צור .114

 .ואת התרשים, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה הדפס את הטבלה .115
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 נקודותPicture Manager (7 )תוכנת שימוש ב –פרק שישי 

 .שלהלןעולות לפי ההנחיות שברשותך, ובצע את הפ Picture Manager-פתח את תוכנת ה

 .Picture Manager-ה אופן כלשהו, והעתק אותה אל תוכנת-בחר תמונה של חד .116

 הקלד את שמך הפרטי, את מספר תעודת הזהות שלך ואת תאריך הבחינה. .117

 הדפס את התמונה, וצרף את התדפיס למחברת הבחינה. .118

 מהמסך. ניכרפוס חלק כך שתת ערוך את התמונה: הגדל את התמונה .119

 .(Word)שלח את התמונה לתוכנת וורד  .120
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