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 מבחן גמר קורס 
 חשבונות מנהל
 ראשי – 3סוג 

 מבחן עיוני
 8308מערכת 
 
 

 הנחיות לנבחן, 

 שאלות רבות ברירה. עליך לענות על כולן. 83בשאלון שלפניך 

 את התשובה שבחרת עליך לסמן בתשובון.

 ייבדק. לאעליך לערוך את כל החישובים במחברת הבחינה. ללא חישובים המבחן 

 חזיר את השאלון, את דף התשובון ואת מחברת הבחינה למשגיח)ה(.לאחר המבחן יש לה

 מחשבון פיננסי, כלי כתיבה, נוסחאון מצורף. כלי עזר:

 

 

 
 

 
 שעות 4½לרשותך: 

 
 

  בהצלחה!
 ראשי( – 3)מנהל חשבונות סוג  3333מגמה 

 (ראשי, תורת המקצוע – 3)מנהל חשבונות סוג  33338מקצוע בחינה 
 3333מערכת 
 

 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 
 תעשייה, המסחר והתעסוקה.מאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד ה

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

 37%"מ מחושב לפי המע
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 אילו גופים או נושאי משרה פועלים בחברה ציבורית? .3

 אספה כללית, דירקטוריון, מנהל כללי, ועדת ביקורת. א.

 בעלי מניות, בעלי עניין, רואה חשבון חיצוני. ב.

 , בעלי עניין, רואה חשבון פנימי3חיצוני.אספה כללית ג.

 רשם החברות, דירקטוריון, רואה חשבון פנימי3חיצוני. ד.

 

 8-2נתונים לשאלות 

. החברה רשומה אצל רשם החברות בהון 03032333חברת "צור אנרגיה בע"מ" נוסדה ביום 
 מיליון ש"ח לפי הפירוט להלן:  08מניות כולל בסך 

 

 סה"כ )ש"ח( ערך נקוב )ש"ח( כמות המניות סוג המניה

 2,333,333 4 833,333 מניות רגילות 

 6,333,333 6 0,333,333  4%מניות בכורה 

משתתפות עם  3%מניות בכורה 
 נוספים  8%המניות הרגילות עד 

033,333 28 2,833,333 

 2,833,333 03 283,333 צוברות  8%מניות בכורה 

 
מניות  833,333מניות רגילות בערך נקוב:  833,333הנפיקה החברה במזומן  2333בשנת 

 מהערך הנקוב. 08%בפרמיה של  4%בכורה 
ש"ח למניה תמורת  43-משתתפות ב 3%הנפיקה החברה את כל מניות הבכורה  2338בשנת 

 קרקע להשקעה.

 ש"ח למניה במזומן. 08הנפיקה החברה את שאר המניות תמורת  030333ביום 

 

 עים האלה: התרחשו האירו 2302בשנת 

ש"ח לבעלי  83,333הנהלת החברה חילקה לראשונה דיווידנד ביניים בסך  034302ביום 
 .8%מניות הבכורה צוברות 

מועצת המנהלים הציעה לחלק דיווידנד לכל בעלי המניות. ההצעה  036302ביום 
 אספה הכללית.לאישור ההועברה 

 נד לכל בעלי המניות.האספה הכללית אישרה סופית לחלק דיוויד 0303302ביום 

 03%ש"ח. הוחלט לחלק  23,333,333-הרווח הנקי לאחר מס הסתכם ב 80302302ביום 
 מהרווח הנקי כדיווידנד במזומן.
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 ?2338מהי פקודת היומן לרישום הנפקת המניות בספרי החברה בשנת  .2

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 2,833,333 2,833,333 3%הון מניות משתתפות  מזומן

  ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 4,333,333 4,333,333 3%הון מניות משתתפות  קרקע

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 3%הון מניות משתתפות  מזומן

 פרמיה

4,333,333 2,833,333 

0,833,333 

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

  3%הון מניות משתתפות  קרקע

 פרמיה

4,333,333 2,833,333 

0,833,333 

 

 034302איזו פקודת יומן נרשמה בספרי החברה לחלוקת דיווידנד הביניים ביום  .3
 צוברות? 8%למניות בכורה 

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 83,333 83,333 צוברות 8%מניות בכורה  עודפים

  ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 83,333 83,333 יםדיווידנד ביני עודפים

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 83,333 83,333 עו"ש בנק דיווידנד ביניים

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 83,333 83,333 עודפים דיווידנד ביניים
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 ?80302302מהו סכום הרווח לחלוקה ביום  .4

 ש"ח בניכוי רווחי ביניים 0,283,333 א.

 ש"ח 0,833,333 ב.

 ש"ח בניכוי רווחי ביניים 0,083,333 ג.

 ש"ח 2,333,333 ד.

 

 ?2302מהו סכום הדיווידנד שחולק לבעלי המניות בשנת  .8

 
משתתפות  3%מניות בכורה  4%מניות בכורה  מניות רגילות

 8%עם המניות הרגילות עד 
 צוברות 8%מניות בכורה 

 חש" 628,333 ש"ח 828,333 ש"ח 243,333 ש"ח 303,333 א.

 ש"ח 833,333 ש"ח 683,333 ש"ח 243,333 ש"ח 838,333 ב.

 ש"ח 633,333 ש"ח 663,333 ש"ח 33,333 ש"ח 663,333 ג.

 ש"ח 680,333 ש"ח 088,333 ש"ח 33,333 ש"ח 833,333 ד.

 

 3-6נתונים לשאלות 

מועצת המנהלים של חברה ציבורית הציעה באמצע השנה לחלק דיווידנד לכל בעלי 
 צעה הועברה לאישור האספה הכללית.המניות. הה

 כעבור חודשיים אישרה האספה הכללית לחלק דיווידנד לבעלי המניות של החברה.

בסוף השנה חילקה החברה לבעלי המניות דיווידנד במזומן, בשיעור מסוים מהרווח הנקי 
 שלאחר מס.

 
דנד לכל בעלי אילו חשבונות יחויבו ויזוכו ברישום הצעת מועצת המנהלים לחלק דיווי .6

 המניות?
  א.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עו"ש בנק ייעוד רווחים
  ב.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 דיווידנד מוצע לתשלום ייעוד רווחים
  ג.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עו"ש בנק דיווידנד לשלם
  ד.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז בעלי מניות דיווידנד מוצע לתשלום
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 ?ויזוכו ברישום אישור האספה הכללית לחלק דיווידנד אילו חשבונות יחויבו .7
  א.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עו"ש בנק  ייעוד רווחים

  ב.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 עו"ש בנק דיווידנד לשלם

  ג.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 דיווידנד מוצע לתשלום  ייעוד רווחים

  ד.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 יםייעוד רווח דיווידנד מוצע לתשלום
  

 אילו חשבונות יחויבו ויזוכו ברישום תשלום הדיווידנד הסופי בניכוי מס במקור? .3
  א.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז בעלי מניות
 מס במקור

 עו"ש בנק 

  ב.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 מס במקור חו"ז בעלי מניות
 עו"ש בנק

  ג.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 מס במקור
 עו"ש בנק

 חו"ז בעלי מניות
 ייעוד רווחים

  ד.

 ן זכות-ח ן חובה-ח

 חו"ז בעלי מניות
 ייעוד רווחים

 מס במקור
 עו"ש בנק
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 34-9נתונים לשאלות 

 :80302302להלן יתרות נבחרות מספרי החשבונות של חברת "מצאת בית חם" ליום 

 33/32/32 33/32/33 שם החשבון

 038,333 08,333 עתודה לפיצויים

עתודה בניכוי יעודה 
 יצוייםלפ

83,333 ? 

 
 :2302להלן פעולות שנעשו בחברה בשנת 

 ש"ח ביעודה. 28,333הופקדו כספים בסך  (0)

 .2302ש"ח ינוכו מהוצאות הפיצויים לשנת  08,333רווחי היעודה בסך  (2)

 ש"ח, שולמו מכספי היעודה. 43,333תשלום פיצויים לעובד שפוטר, בסך  (8)

 

 ?2302רי החברה בגין הוצאות פיצויים לשנת מהי פקודת היומן שתירשם בספ .9

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 38,333 38,333 עובדים  הוצאות פיצויים

  ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 03,333 03,333 עתודה לפיצויים  הוצאות פיצויים

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 88,333 88,333 יעודה לפיצויים  עתודה לפיצויים 

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 33,333 33,333 עובדים עתודה לפיצויים 
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 ?2302מהי פקודת היומן שתירשם בספרי החברה לרווחי היעודה בשנת  .33

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 08,333 08,333 יעודה לפיצויים  עתודה לפיצויים 

  ב.

 זכות החוב ן זכות-ח ן חובה-ח

 08,333 08,333 עתודה לפיצויים  יעודה לפיצויים 

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 08,333 08,333 הוצאות פיצויים  יעודה לפיצויים 

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 08,333 08,333 הוצאות פיצויים  עתודה לפיצויים 

 

 ?80302302מהי יתרת היעודה לפיצויים ליום  .33

 ש"ח 03,333 א.

 ש"ח 08,333 ב.

 ש"ח 28,333 ג.

 ש"ח 43,333 ד.
 

 ?80302300מהי יתרת היעודה לפיצויים ליום  .32

 ש"ח 03,333 א.

 ש"ח 08,333 ב.

 ש"ח 28,333 ג.

 ש"ח 43,333 ד.
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 מהי פקודת היומן שנרשמה בספרי החברה לתשלום הפיצויים לעובד שפוטר? .33

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 43,333 43,333 יעודה לפיצויים  עתודה לפיצויים 

  ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 43,333 43,333 עתודה לפיצויים  יעודה לפיצויים 

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 43,333 43,333 עו"ש בנק יעודה לפיצויים 

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 43,333 43,333 עו"ש בנק עתודה לפיצויים 

 
 היכן יוצגו החשבונות "יעודה לפיצויים" ו"עתודה לפיצויים" בדוחות הכספיים .34

 ?80302302ליום 
במאזן, בסעיף השקעות, תוצג יתרת היעודה לפיצויים בניכוי עתודה לפיצויים,   א.

 ש"ח.  28,333יתרה בסך 
ויים בניכוי יעודה לפיצויים, במאזן, בסעיף עתודות, תוצג יתרת העתודה לפיצ  ב.

 ש"ח. 33,333יתרה בסך 
 ש"ח. 038,333במאזן, בסעיף עתודות, תוצג יתרת עתודה לפיצויים נטו בסך  ג.
 ש"ח. 28,333במאזן, בסעיף השקעות, תוצג יתרת יעודה נטו בסך  ד.

 
בחברת "גליל  לאחר תאריך המאזןלהלן מידע על שני אירועים משמעותיים שהתרחשו  .38

 נייר":
ש"ח נעשה לחוב אבוד. חוב זה בתאריך המאזן לא  033,333חוב של לקוח על סך  (0)

 היה מסופק.
 פרצה שריפה במפעל. (2)

 מה נכון לגבי שני האירועים בהקשר הגילוי הנאות?
 יקבל ביטוי בביאורים לדוחות הכספיים. 0רק אירוע  א.
 יקבל ביטוי בדוחות הכספיים. 2רק אירוע  ב.
 האירועים יקבלו ביטוי בביאורים לדוחות הכספיים. שני ג.
 שני האירועים יקבלו ביטוי בדוחות הכספיים. ד.
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 39-36נתונים לשאלות 

ש"ח ערך נקוב, לזמן  03מניות בנות  83,333חברת "מאיר" רכשה בבורסה  032302
 נקודות. 033קצר, לפי שער 

 .23%חברת "מאיר" קיבלה מניות הטבה בשיעור של  034302

 .03%חברת "מאיר" קיבלה דיווידנד במזומן בשיעור  0303302

 נקודות. 243מניות לפי שער של  43,333חברת "מאיר" מכרה  0300302

 .23%חברת "מאיר" קיבלה דיווידנד במזומן בשיעור  80302302

 נקודות. 233 –שווי המניה של חברת "מאיר" בבורסה  80302302
 

 ?0300302מכירת ני"ע בספרי חברת "מאיר" ביום  מהי פקודת היומן לרישום .36

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 633,333 633,333 השקעות בני"ע מזומן

  ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 063,333 063,333 השקעות בני"ע מזומן

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 השקעות בני"ע  מזומן

 רווח הון

063,333 633,333 

863,333 

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 מזומן

 הפסד הון

 633,333 השקעות בני"ע

023,333 

023,333 
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מס  28%מהי פקודת היומן שרשמה חברת "מאיר" לקבלת דיווידנד במזומן בניכוי  .37
 ?80302302במקור ביום 

  א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 מזומן

 מס במקור

  03,333 ידנדהכנסות מדיוו

83,333 

023,333 

  ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הכנסות מדיווידנד מזומן

 מס במקור

03,333 60,833 

22,833 

  ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הכנסות מדיווידנד מזומן

 מס במקור

43,333 83,333 

03,333 

  ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 מזומן

 מס במקור

 83,333 ת מדיווידנדהכנסו

03,333 

43,333 

 
 ?80302302כיצד יוצג חשבון "השקעות בני"ע" במאזן חברת "מאיר" ליום  .33

 ש"ח 233,333בהשקעות לזמן קצר בשווי  א.

 ש"ח 833,333בהשקעות לזמן קצר בשווי  ב.

 ש"ח 466,660בהשקעות לזמן קצר בשווי  ג.

 ש"ח 863,333בהשקעות לזמן קצר בשווי  ד.
 

באיזה סכום יוצג רווח מני"ע )לא כולל דיווידנד במזומן( בדוח רווח והפסד של חברת  .39
 ?80302302"מאיר" לשנה שנסתיימה ביום 

 ש"ח 203,333 א.

 ש"ח 803,333 ב.

 ש"ח 623,333 ג.

 ש"ח 023,333 ד.
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 22-23נתונים לשאלות 

 רות בבורסה:חברת "תשובה לא שלי" החליטה להשקיע במניות של שתי חברות הנסח

 רכשה מניות לשימוש שוטף. –מחברה א' 

 רכשה מניות למטרת השקעה.  –מחברה ב' 
 

 להלן נתונים מתוך תיק ניירות הערך של חברת "תשובה לא שלי":

 מניות חברה ב' מניות חברה א'

מחיר שוק למניה  כמות הפעולה
 )ש"ח(

מחיר שוק למניה  כמות הפעולה
 )ש"ח(

 2 8,333 030302רכישה  03 0,833 030302רכישה 

    3 0,833 030302רכישה 

מכירה 
80302302  

(0,233) 
02 

  80302302מחיר שוק 
8 

 
 באיזה סעיף במאזן תרשום חברת "תשובה לא שלי" את המניות של חברה א'? .23

 רכוש שוטף א.

 הון קרנות ועודפים ב.

 השקעות ג.

 השקעות בניכוי מניות חברה ב' ד.
 

 עיף במאזן תרשום חברת "תשובה לא שלי" את המניות של חברה ב'?באיזה ס .23

 השקעות א.

 הון קרנות ועודפים ב.

 רכוש שוטף ג.

 השקעות בניכוי מניות חברה א' ד.
 

באיזה סכום יוצגו מניות חברה א' וחברה ב' במאזן חברת "תשובה לא שלי" ליום  .22
80302302? 

 ש"ח 28,333חברה ב'  ש"ח 08,333חברה א'  א.

 ש"ח 03,333חברה ב'  ש"ח 08,333חברה א'  ב.

 ש"ח 03,333חברה ב'  ש"ח 20,633חברה א'  ג.

 ש"ח 28,333חברה ב'  ש"ח 20,633חברה א'  ד.
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 23נתונים לשאלה 

 .6%ש"ח לתקופה של שנה, בריבית שנתית בשיעור  38,333התקבלה הלוואה בסך 
 002.08 –נקודות, ובתום תקופת ההלוואה  034.63שער המדד ביום קבלת ההלוואה היה 

 נקודות.
 

 מהו שיעור הריבית הריאלית )לאחר השפעת המדד( על ההלוואה בתקופת ההלוואה? .23

 – 8.63% א.

 – 0.02% ב.

 + 0.23% ג.

 + 2.33% ד.

 

 24נתונים לשאלה 

 התקבלה הלוואה. להלן פרטי ההחזר: 034302ביום 

 סכום ההחזר )קרן + ריבית( תאריך

030302 08,333 

0303302 03,333 

030308 ----- 

034308 0,333 

030308 02,333 

 .3%שיעור הריבית השנתית הוא 

 

 לשקל הקרוב(  מהו סכום הקרן של ההלוואה? )הסכומים מעוגלים .24

 ש"ח 42,280 א.

 ש"ח 43,626 ב.

 ש"ח 40,283 ג.

 ש"ח 82,333 ד.
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 26-28נתונים לשאלות 
 ש"ח כל חודשיים 2,333חודשים, שבמסגרתה יפקיד  23-אליעזר פתח תכנית חיסכון ל

הפקדות. שיעור הריבית  03, ובסך הכול ()הפקדה ראשונה במועד פתיחת תכנית החיסכון
 . 03%הוא  השנתית שהובטח לו

 
מהו הסכום שנצבר בתכנית החיסכון בתום תקופת החיסכון )חודשיים אחרי ההפקדה  .28

 האחרונה(? )הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב(
 ש"ח 23,468 א.
 ש"ח 20,023 ב.
 ש"ח 28,086 ג.
 ש"ח 40,283 ד.

 
 לא הייתה מבוצעת? 0מהו הסכום שהיה נצבר בתכנית החיסכון אילו הפקדה מספר  .26

 )הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב(
 ש"ח 03,646 א.
 ש"ח 03,080 ב.
 ש"ח 00,060 ג.
 ש"ח 00,000 ד.

 
 27נתונים לשאלה 

שנים. תנאי ההחזר: תשלומים חודשיים  03-ש"ח ל 823,333זוג צעיר קיבל משכנתא בסך 
 . 4.2%שווים של קרן + ריבית בסוף כל חודש. שיעור הריבית השנתית 

 
 החזר החודשי של ההלוואה? )הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב(מהו סכום ה .27

 ש"ח 2,022 א.
 ש"ח 8,203 ב.
 ש"ח 8,640 ג.
 ש"ח 4,038 ד.
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 23נתונים לשאלה 

 תשלומים שנתיים שווים של 23ש"ח. תנאי ההחזר:  033,333התקבלה הלוואה בסך 
 .0%קרן + ריבית. שיעור הריבית השנתית 

 

 שנים של החזרים? )הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב( 0מהי יתרת הקרן כעבור  .23

 ש"ח 488,333 א.

 ש"ח 400,084 ב.

 ש"ח 804,008 ג.

 ש"ח 802,003 ד.

 

 29נתונים לשאלה 
 ש"ח בפרויקט שמתוכנן להניב הכנסות כדלקמן: 833,333בית עסק קיבל הצעה להשקיע 

 ש"ח 083,333 כעבור חצי שנה

 ש"ח 223,333 כעבור שנה

 ש"ח 33,333 וחצי כעבור שנה

 ש"ח 083,333 כעבור שנתיים

 .3%שיעור הריבית השנתית בתקופת הפרויקט הוא 

 

 מהו הערך הנוכחי הנקי )ענ"ן( של הפרויקט? )הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב( .29

 ( ש"ח08,486) א.

 ש"ח 20,300 ב.

 ש"ח  03,402 ג.

 ש"ח 33,333 ד.
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 36-33נתונים לשאלות 
 המרכז "טבעי זה בריא" סניף בירושלים. נקבע ש:  פתח 030302ביום 

 ממחיר עלות. 033%המרכז ישלח את הסחורות במחיר פרופורמה  (0)
 הסניף מתחייב למכור רק במחירי פרופורמה. (2)
 ידי הסניף למרכז.-ידווח על 00%המע"מ בשיעור  (8)
. שיעור הפחת ש"ח 283,333רכש המרכז עבור הסניף מבנה בעלות של  030302ביום  (4)

 .2%השנתי 
 הסניף מקבל סחורות רק מהמרכז. (8)
 הסניף מוכר גם במזומן וגם בהקפה. (6)
 

 :80302302להלן נתונים שנשלחו מהסניף למרכז ביום 
 

 סניף ירושלים  – 33/32/32דוח רווח והפסד לשנה המסתיימת ביום 

 200,363  מכירות נטו

  284,333 סחורה מהמרכז

 (200,363) (22,043) מלאי סחורות

 3  רווח גולמי

   הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות

  63,333 משכורת מנהל סניף

  6,333 הוצאות מכירה

 (03,333) 02,333 הוצאות הנהלה

 (03,333)  הפסד תפעולי לפני מימון

 06,433  הכנסות מימון

 (63,633)  הפסד נקי לפני מס
 

 ושליםסניף יר – 33/32/32מאזן ליום 

 פאסיב אקטיב

   התחייבויות   רכוש שוטף

  8,333 מנהל סניף   088,802 קופה 3בנקים

  0,433 דצמ'-חשמל לשלם נוב'  22,043 מלאי סחורות

     83,333 לקוחות חייבים

  ? עו"ש מרכז    

  227,682 סה"כ  227,682 סה"כ
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 נתונים נוספים:

 ידי הסניף.-שמל. החשמל שולם עלהוצאות הנהלה כוללות פחת מבנה וח .0

 ידי המרכז.-הוצאות מכירה מתייחסות להוצאות פרסום ששולמו על .2

 הכנסות מימון נובעות מחיוב הלקוחות בריבית פיגורים. .8

 ש"ח במזומן. 24,333התקבלו מהלקוחות על החשבון  .4

 ניתן לעגל את הסכומים בחישובי המע"מ.הערה: 

 

 לח המרכז לסניף?מהי עלות הסחורה שש .33

 ש"ח 083,333 א.

 ש"ח 030,233 ב.

 ש"ח 000,333 ג.

 ש"ח 284,333 ד.

 

 מהו סכום המע"מ שעליו דיווח הסניף למרכז? )הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב( .33

 ש"ח 80,604 א.

 ש"ח 80,382 ב.

 ש"ח 83,602 ג.

 ש"ח 83,334 ד.

 

 ?80302302 מהו ערך המלאי של הסניף שיוצג במאזן המרכז ליום .32

 ש"ח 6,033 א.

 ש"ח 0,343 ב.

 ש"ח 02,833 ג.

 ש"ח 22,043 ד.

 

 באיזה סכום יוצג הרווח3ההפסד של הסניף בספרי המרכז, כולל הרווחים שמומשו? .33

 ש"ח 82,863הפסד בסך  א.

 ש"ח 82,863רווח בסך  ב.

 ש"ח 60,633הפסד בסך  ג.

 ש"ח 60,633רווח בסך  ד.
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 צגו במאזן המאוחד?יו לאאילו חשבונות  .34

 עו"ש בנק סניף ועו"ש בנק מרכז א.

 לקוחות הסניף ולקוחות המרכז ב.

 מזומנים בסניף ומזומנים במרכז ג.

 עו"ש3חו"ז סניף ועו"ש3חו"ז מרכז ד.

 

 מהו סכום המכירות בהקפה, ללא מע"מ, מסך הכול מכירות? .38

 ש"ח 40,633 א.

 ש"ח 04,333 ב.

 ש"ח 002,034 ג.

 ש"ח 200,303 ד.

 

 בספרי הסניף? 80302302מהי יתרת עו"ש מרכז ליום  .36

 ש"ח 223,883 א.

 ש"ח 220,282 ב.

 ש"ח 220,682 ג.

 ש"ח 280,033 ד.

 

 לפניך שתי טענות בנוגע לתפקידו של מבקר פנימי: .37

תפקידו של מבקר פנימי הוא לבדוק אם ההחלטות בגוף המבוקר התקבלו  :3טענה 
 פי נהלים תקינים.-על

 תפקידו של מבקר פנימי הוא למנות את יו"ר הדירקטוריון של הגוף המבוקר. :2נה טע

 נכונה. 0רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 שתי הטענות לא נכונות. ד.

 

 אילו גופים מחויבים מכוח חוק הביקורת הפנימית להעסיק מבקר פנימי? .33

 קופות חולים ומועצות דתיות א.

 חברות ציבוריות וחברות פרטיות ב.

 חברות ממשלתיות וחברות ציבוריות ג.

 חברות ציבוריות המשקיעות בבורסה בחו"ל ד.
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 מי ממונה על המבקר הפנימי במשרד ממשלתי? .39

 מבקר המדינה א.

 שר האוצר ב.

 נגיד בנק ישראל ג.

 השר הממונה על המשרד ד.

 

 י של חברה:לפניך שתי טענות בנוגע למבקר פנימ .43

בחוק החברות נקבע כי ועדת הביקורת בחברה ציבורית איננה רשאית  :3טענה 
 להמליץ לדירקטוריון החברה על מינוי מבקר פנימי.

בחוק הביקורת הפנימית נקבע כי המבקר הפנימי ידווח על ממצאיו ליו"ר  :2טענה 
 הדירקטוריון, למנכ"ל וליו"ר ועדת הביקורת.

 נכונה. 0רק טענה  א.

 נכונה. 2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 שתי הטענות לא נכונות. ד.

 

 : לאחר תאריך המאזןלהלן מידע על שני אירועים שהתרחשו בחברה  .43

לאחר תאריך המאזן יתבררו תוצאותיה של תביעה שהוגשה כנגד החברה  :3אירוע  
נים בעת הביקורת, תוצאות התביעה וסכומה ניתלפני תאריך המאזן. 

 לאומדן קרוב לוודאי.

 שביתה שפרצה במפעל לאחר תאריך המאזן הסבה למפעל נזקים כבדים. :2אירוע  

 מה נכון לגבי שני האירועים בהקשר הדוחות הכספיים?

 שני האירועים יקבלו ביטוי בביאורים לדוחות הכספיים. א.

 שני האירועים יקבלו ביטוי בסכומים של הדוחות הכספיים. ב.

 יקבל ביטוי בסכומים של הדוחות הכספיים. 2ירוע רק א ג.

 יקבל ביטוי בסכומים של הדוחות הכספיים. 0רק אירוע  ד.
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 יכולתו של עסק לפעול כעסק חי?-אילו הם סימנים המעידים על אי .42

 פחת נצבר גבוה, מכירת נכסים לפירעון התחייבויות, גירעון בהון העצמי. א.

 בויות, פתיחת סניף חדש.פחת נצבר נמוך, הקטנת ער ב.

 קבלת עובדים חדשים ופיטורי עובדים ישנים, פתיחת קו ייצור חדש. ג.

 מלאי פתיחה נמוך ומלאי סגירה נמוך, הגדלת ערבויות הבעלים. ד.

 

 פי "פקודת החברות", איזה גוף או נושא משרה רשאי למנות רואה חשבון לחברה?-על .43

 האספה הכללית א.

 חברהעורך הדין של ה ב.

 מנכ"ל החברה ג.

 מבקר פנימי של החברה ד.
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 83-44נתונים לשאלות 
 להלן מאזני חברת "מורל" בע"מ. 

 33/32/33 33/32/32  החשבון
 4,333 08,333  מזומן

 0,333 02,333  חייבים נטו
 3,333 8,333  מלאי

 2,333 ------- 0 השקעות לזמן ארוך
 83,333 83,333 2 מבנים

 23,333 22,333 8 ציוד
 03,333 43,333 4 קרקע
 3,333 0,333 8 פטנט

  ------- ------- 
  329,333 93,333 

 
 0,333 03,333  פחת נצבר מבנה
 03,333 3,333  פחת נצבר ציוד

 3,333 2,333  זכאים
 0,333 -------  משכורת לשלם

 03,333 00,333 6 אג"ח לשלם זמן ארוך
 83,333 08,333 0 ש"ח ע"נ 03מניות רגילות 

 8,333 08,333 3 עודפים
  ------- ------- 
  329,333 93,333 

 ש"ח. 3,333-השקעות לזמן ארוך נמכרו ב .0
 ש"ח. 8,333 –פחת מבנה לשנה  .2
ש"ח: מחצית הסכום שולמה  03,333ש"ח. נרכש ציוד בעלות  2,333 –פחת ציוד לשנה  .8

 שנים.  8במזומן, והיתרה לתשלום באג"ח לפירעון לאחר 
 ש"ח במזומן.  8,333( בסך 83%ש"ח )פחת נצבר  3,333ף השנה נמכר ציוד בעלות בסו

ש"ח במזומן והיתרה לתשלום באג"ח  2,333ש"ח. שולמו  03,333נרכשה קרקע בעלות  .4
מניות  0,833ש"ח, ובתמורה הונפקו  23,333לזמן ארוך. קרקע נוספת נרכשה בעלות 

 בערך נקוב והיתרה במזומן. 

 ש"ח.  0,333 –נט לשנה הפחתת פט .8

 ש"ח.  4,333נפרעו אג"ח לזמן ארוך בשווי  .6

  מניות בערך נקוב. 0,333הונפקו  .0

ש"ח  4,333ש"ח. שולם דיווידנד בסך  04,333-מסתכם ב 2302הרווח הנקי לשנת  .3
 במזומן.



 
 

 התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
 ח אדםולהכשרה ולפיתוח כ בכיר אגף

 תחום בחינות
 
 
 

 ראשי –שם מקצוע הבחינה: חשבונאות פיננסית  3388.8.8308.8308
 33888: בחינההסמל מקצוע 

 8308 מספר מערכת:
 

 

20 
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 באיזה סעיף בדוח תזרים מזומנים יירשם השינוי ביתרת החייבים נטו? .44

 שקעהפעילות ה א.

 פעילות שוטפת ב.

 פעילות עזר3שאינה במזומן ג.

 פעילות מימון ד.

 

 כיצד ישפיע השינוי בהשקעות לזמן ארוך על סעיפי דוח תזרים מזומנים? .48

 פעילות עזר/שאינה במזומן פעילות מימון פעילות השקעה פעילות שוטפת 

 ----- ש"ח 2,333 ----- ----- א.

 ----- ----- ( ש"ח3,333) ש"ח 6,333 ב.

 ----- ש"ח 6,333 ( ש"ח3,333) ----- ג.

 ----- ----- ----- ש"ח 2,333 ד.

 

 כיצד ישפיע השינוי בציוד נטו על סעיפי דוח תזרים מזומנים? .46

 פעילות עזר/שאינה במזומן פעילות מימון פעילות השקעה פעילות שוטפת 

 ש"ח 8,333 ש"ח 0,333 ש"ח 8,333 ( ש"ח2,333) א.

 ש"ח 8,333 ( ש"ח2,333) ( ש"ח8,333) ( ש"ח0,333) ב.

 ( ש"ח8,333) ----- ש"ח 3,333 ----- ג.

 ש"ח 8,333 ----- ש"ח 2,333 ( ש"ח8,333) ד.
 

 מה משמעות השינוי בסעיף זכאים? .47

 סכום קניות השנה גבוה מהתשלום לזכאים א.

 התשלום לזכאים גבוה מסכום קניות השנה ב.

 השנה היו רק קניות ג.

 היו רק תשלומים לזכאים השנה ד.
 

 מהי תוצאת הפעילות השוטפת? .43

 ש"ח 2,333רווח על בסיס מזומן טהור בסך  א.

 ש"ח 6,333הפסד על בסיס מזומן טהור בסך  ב.

 ש"ח 3,333רווח על בסיס מזומן טהור בסך  ג.

 ש"ח 3,333הפסד על בסיס מזומן טהור בסך  ד.
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 השקעה בדוח תזרים המזומנים?בכמה מסתכמת פעילות ה .49

 ש"ח 0,333 א.

 ש"ח 2,333 ב.

 ש"ח 8,333 ג.

 ש"ח 4,333 ד.
 

 כיצד מתבטאת פעילות המימון בדוח תזרים המזומנים? .83

 ש"ח 2,333מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון בסך  א.

 ש"ח 6,333מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בסך  ב.

 ש"ח 3,333ות מימון בסך מזומנים נטו שנבעו מפעיל ג.

 ש"ח 03,333מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון בסך  ד.

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 בהצלחה!
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 נוסחאון לבחינות בהנהלת חשבונות

 הנוסחאות לאיבר כללי סדרה חשבונית ולסכום חלקי של טור חשבוני .0
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 הלוואה המוחזרת בתשלומים חודשיים שווים .3
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