
 
 
 

 24מתוך  1עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 (בסיסי+מתקדם) 12+סוג גמר קורס מנהל חשבונות 
 עיוניגמר מבחן 

 

 ,הנחיות לנבחן
 

  תחילת כתיבת המבחן. לפניקרא בעיון את ההוראות 

 

 מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 נקודות(. 2כל השאלות שוות בערכן ), כולןעליך לענות על , שאלות 50בשאלון 

 

 חומר עזר מותר בשימוש:

 ., כלי כתיבהאישימחשבון 

 

 .56 ציון עובר:
 

 .שעות 4.5 :משך הבחינה

 

 .17%המע"מ מחושב לפי  הנחיות מיוחדות:

 יש לעגל סכומים לשקל הקרוב.                         

 

 הנחיות כלליות:

 .בעט בלבד ,דף התשובותסמן את התשובה שבחרת ב .1

 פי ההנחיות המצוינות בכל חלק מהמבחן.  הנך מתבקש לענות על השאלות על .2

 ואת מחברת הבחינה למשגיח/ה. תבסיום המבחן יש להחזיר את השאלון, את דף התשובו .3

 

 : הערה חשובה

קבלת שאלון הבחינה, מחברת הבחינה/דף התשובות והשימוש בהם יהוו מבחינת משרדנו אישור של ידיעת 

 ההוראות לשמירה על טוהר הבחינות על כל המשתמע מכך ומחויבות הנבחן לפעול בהתאם.

 כאחד. ןולנבח נתההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות לנבח

 

 בהצלחה
 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

 לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי,

 הבחינה.שום חלק משאלון  –מכני או אחר 

 עשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהואילא י

 ללא רשות בכתב מאת מנהל תחום הבחינות.

 .לתחום הבחינות כל הזכויות שמורות© 

  



 
 
 

 24מתוך  2עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

שנרכשו  ,מכונות קפה פגומות 10החזיר עסק "נשיא החשמל" לספק ירון  25/03/2018ביום  .1

חלפה הסחורה וחזרה, הוכיוון שלא נמצאה במחסני הספק סחורה זהה לזו שה .₪ 5,000תמורת 

 במזומן.ששולמו  ,₪ 1,000במכונות להכנת גלידה, בתוספת 

 .17% של הסכומים כוללים מע"מ בשיעור

 יש לעגל לשקל הקרוב.

 

 ?החשמל נשיא בספרי שירשמו היומן פקודות מהן

 

 1,000זכות: ספק ירון   855חובה: מלאי/קניות  .א

   145מע"מ תשומות : חובה 

 1,000 מזומן: זכות  1,000ספק ירון חובה:  

 1,000מזומן זכות:   1,000חובה: ספק ירון  .ב

      

 5,128זכות: החזר לספקים    5,128ניות חובה: ק .ג

 872זכות: מע"מ עסקאות   872מע"מ תשומות : חובה 

  1,000זכות: ספק ירון    1,000חובה: מזומן  .ד

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 24מתוך  3עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

ממחיר  25% של לא כולל מע"מ. בעסק מקובל רווח בשיעור ₪, 7,535של סחורה נקנתה במחיר  .2

 התמורה שולמה במזומן.ו 1/11/2017 -המכירה. הסחורה נמכרה ב

 ?1/11/2017 -היומן שנרשמה במהי פקודת 

 

 1,708זכות: מע"מ עסקאות   1,708תשומות  'חובה: מס .א

 11,755 מכירות: זכות  11,755 מזומן: חובה 

 1,708זכות: מע"מ עסקאות    11,755חובה: מזומן  .ב

 10,047זכות: מכירות      

 

 11,755זכות: מכירות   1,708תשומות מע"מ חובה:  .ג

 10,047 מזומן: חובה 

 1,708תשומות מע"מ זכות:    11,755חובה: מזומן  .ד

 10,047זכות: מכירות      

  



 
 
 

 24מתוך  4עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 :4-3 נתונים לשאלות

העסק "קשת בענן" התאמה עם הלקוח "יובל". להלן  לשמנהל החשבונות ערך  31/3/2018ביום 

 כרטיסי החשבון ונתונים נוספים הדרושים להתאמה.

 .הסכומים כוללים מע"מ

 ":יובל"הלקוח ספרי 

 חשבון ספק "קשת בענן"

 תאריך פרטים חשבון נגדי חובה זכות יתרה

 1.3.18 יתרה    ז' 11,300

 קניות, 16,582  ח' 5,282

 תשומות מס

 5.3.18 3412חשבונית 

,צ'ק 102קבלה  קופה 27,882  ח' 33,164

6852 

14.3.18 

הנחה  1,755  ח' 34,919

 מסשנתקבלה, 

 תשומות

' מסחשבונית זיכוי 

12 

20.3.18 

 

 ":קשת בענן"הספק ספרי 

 חשבון הלקוח "יובל"

 תאריך פרטים חשבון נגדי חובה זכות יתרה

 1.3.18 יתרה    ח' 11,300

 ח' 27,882

 

 

 מכירות 16,582 

 עסקאות"מ מע

 5.3.18 3412חשבונית 

 מכירות 14,675  ח' 42,557

 "מ עסקאותמע

 12.3.18 2512חשבונית 

 14.3.18 102קבלה  קופה 27,882  ח' 70,439

 הנחה שניתנה,  1,755 ח' 68,684

 "מ עסקאותמע

חשבונית זיכוי 

12 

20.3.18 

 



 
 
 

 24מתוך  5עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 נתונים נוספים:

 .חוק פי על כנדרש, 17% של בשיעור מ"מע כוללים דרושיםה סכומיםה (1

 .קודם מחודש יתרהה אתו 3412 מספר חשבונית עבור תקבולה את כוללת 102 קבלה (2

 ".ערן" ללקוח מכירה עבור הינה 2512 חשבונית (3

 

  ?2512חשבונית מהי פקודת היומן שנרשמה לתיקון  .3

 14,675 לזכות: לקוח יוב  14,675חובה: לקוח ערן  .א

 12,546 זכות מכירות  29,350חובה: לקוח ערן  .ב

 2,132 מע"מ עסקאות     

 14,675 לקוח יובל:     

 29,350זכות: לקוח יובל   29,350חובה: לקוח ערן  .ג

 אין צורך בתיקון. .ד

 

  ?102תיקון רישום קבלה מהי פקודת היומן שנרשמה ל .4

 55,764ל זכות: לקוח יוב  55,764חובה: קופה  .א

 55,764 קופה: זכות 55,764 בענן קשת ספק: חובה .ב

 55,764זכות: קופה   37,882חובה: לקוח יובל  .ג

 אין צורך בתיקון. .ד

  



 
 
 

 24מתוך  6עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 :6-5 נתונים לשאלות

שכר יסוד  שם העובד

 בש"ח

 מצב משפחתי שעות נוספות

 רווק 20 12,500 אבי רחמים

ילדים  2נשואה+  6,500 מיכל אורן

 (17, 6)גיל: 

 

 שעות. 186הינו היקף משרה מלאה בחודש 

 תשלום עבור שעה רגילה.המ 125%התשלום עבור שעה נוספת הינו בשיעור של 

 עור דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות:יטבלת ש

 מעסיק עובד 

מדרגת הכנסה 

 חודשית

ביטוח 

 לאומי

ביטוח 

 בריאות

 סה"כ ביטוח לאומי סה"כ

עד ₪  1-מ

5,400 ₪ 

0.4% 3.2% 3.6% 3.85% 3.85% 

עד ₪  5,400-מ

72,568 ₪ 

8% 6% 14% 5.43% 5.43% 

 

 ?ביטוח לאומי וביטוח בריאותעבור  מיכלהסכום שנוכה משכרה של מהו  .5

 .₪ 484 .א

 .₪ 910 .ב

 .₪ 1,263 .ג

 .₪ 348 .ד

 

 ?2018שכר חודש ינואר עבור מעסיק בביטוח לאומי המהו סך חלק  .6

 .₪ 952 .א

 .₪ 1,032 .ב

 .₪ 657 .ג

 .₪ 861 .ד



 
 
 

 24מתוך  7עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 

 :2017תנועות המלאי בעסק "פנינת רהיט" בשנת להלן  .7

 .לכסא ₪ 40כסאות בעלות של  250היו במלאי העסק  1/1/2017בתאריך  -

 .לכסא ₪ 50כסאות נוספים בעלות של  200נרכשו  15/2/2017בתאריך  -

 .15/2/2017 -שנרכשו ב ,כסאות 120הוחזרו לספק  2/3/2017בתאריך  -

 לכסא. ₪ 70של במחיר כסאות  300נמכרו  20/4/2017בתאריך  -

 ?(FIFO) ר"נרי שיטת לפי 31/12/2017 יוםל המלאי ערך מהו        

 . ₪ 3,450 .א

 .₪ 1,500 .ב

 . ₪ 4,800 .ג

 . ₪ 6,500 .ד

 

 לא נלקחו בחשבון הסעיפים הבאים: 31/12/2017ליום בהערכת המלאי  .8

הסחורה נתקבלה אך טרם  .₪ 6,084נרכשה סחורה מספק בסך  31/12/2017בתאריך  -

 נרשמה.

 נרשמה פעמיים. ₪ 2,500החזרת סחורה מלקוח בעלות של  -

 יש להתעלם מנושא המע"מ.   

 ?תיקון הטעויות השפיע על הרווח הגולמי כיצד         

 .₪ 7,200 -את הרווח הגולמי בהקטין  .א

 .₪ 7,200 -הגדיל את הרווח הגולמי ב .ב

 .₪ 3,584 -את הרווח הגולמי בהקטין  .ג

 . ₪ 3,584 -הגדיל את הרווח הגולמי ב .ד

  



 
 
 

 24מתוך  8עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 להלן חשבונית העסקה: .1/2/2017ביום רכש מיקסר תעשייתי גדול  "המטבח שלי"בית העסק  .9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נתונים נוספים:

 .1/2/2017 בתאריך מזומן ק'בצ שולמה העסקה -

 .31/3/2017 בתאריך והופעלה הותקנה המכונה -

 .בשנה 20% של בשיעור הישר הקו בשיטת מופחתת המכונה -

 ?2017 בשנת המכונה של פחתה הוצאות לרישום היומן פקודת מהי         

 .1,875נצבר זכות: פחת  1,875חובה: הוצ' פחת מכונה  .א

 .1,560זכות: פחת נצבר  1,560חובה: הוצ' פחת מכונה  .ב

 .1,667זכות: פחת נצבר  1,667חובה: הוצ' פחת מכונה  .ג

 .1,500זכות: פחת נצבר  1,500חובה: הוצ' פחת מכונה  .ד

  

 תעשייתית בע"מ
 רמת גן 54ביאליק 

 עוסק מורשה מס'
51-78556-2   

 
 _1/2/2017תאריך:

 
                                                               1783מספר  מסחשבונית 

 מקור                                                                לכבוד: 
 

 המטבח שלי בע"מ 
 

 סה"כ מחיר יח' פרטים כמות

 10,000 10,000 מיקסר תעשייתי 1

הובלה  +  1
 התקנה

2,500 2,500 

 12,500 סה"כ                                                                                                                                      

 2,125 מע"מ:

 14,625 סה"כ לתשלום:                                 

 אהודחתימה:_                                                  

  : 



 
 
 

 24מתוך  9עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 .₪ 386,560בעלות של  ,21/3/2017ביום נרכש מנוף חדש  "מנופי איתן"בעסק  .10

 .31/3/2017התשלום בוצע בצ'ק לתאריך  -

 .1/5/2017המנוף הופעל ביום  -

 .₪ 6,500 ינוה ערך השייר .בשיטת הקו הישר שנים 10מופחת למשך  המנוף -

 .מ"המע בשיעורי להתחשב אין -

 

 ?31/12/2020 ליום המנוף של המופחתת העלות יתרת מהי

 .₪ 247,205 .א

 .₪ 240,704 .ב

 . ₪ 254,093 .ג

 . ₪ 164,858 .ד

 

  –ולחובות מסופקים ואבודים בעסקלהלן נתונים בקשר לחייבים  .11

 .₪ 3,655 –1/1/2017ליום יתרת חשבון הלח"מ 

 .₪ 80,650 -31/12/2017ליום יתרת לקוחות 

 .₪ 560אבוד בסך  בטרם נרשם חו

 

 מיתרת הלקוחות המעודכנת. 6.5%יתרת ההפרשה לחובות מסופקים מחושבת לפי שיעור של 

 ?31/12/2017ביום ובות מסופקים ההפרשה לחהוצאות מהי פקודת היומן לרישום 

 .1,551זכות: הלח"מ   1,551חובה: הוצאות הלח"מ  .א

 .2,111זכות: הלח"מ   2,111חובה: הוצאות הלח"מ  .ב

 .1,587זכות: הלח"מ   1,587חובה: הוצאות הלח"מ  .ג

 .4,646זכות: הלח"מ   4,646חובה: הוצאות הלח"מ  .ד

  



 
 
 

 24מתוך  10עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

לפיו "א.א.  ,ק "הדפסות יאיר"סלע "אחזקותא.א. "העסק נחתם הסכם בין  1/8/2017ביום  .12

 .אחזקות" תשכיר מדפסת ל"הדפסות יאיר"

 :ונתונים נוספים ההסכםנתונים רלוונטיים מלהלן 

 .1/9/2017 -בשמתחילות שנים  3 - ת השכירותתקופ -

 ₪. 1,500הינם  לחודשרות יכהשדמי  -

 .₪ 15,500התקבלה מקדמה בסך  1/8/2017ביום  -

 .1/1/2018ובתאריך  1/9/2017בתאריך יתרה התקבלה בשני תשלומים שווים: ה -

 

 ?31/12/2017ליום  "א.א. אחזקות"יתרת חשבון הכנסות מראש בעסק מהי 

 ₪. 42,250 .א

 ₪. 21,000 .ב

 ₪. 34,750 .ג

 ₪. 28,750 .ד

 

 של שיעור ריביתב 115,500נתקבלה בעסק "הימאים" הלוואה מהבנק בסך  1/5/2015בתאריך  .13

 לשנה. 6.5%

 שהם הקרן בצירוף הריבית. ,₪ 122,500בתום התקופה הוחזרו לבנק 

 יש לעגל לחודש הקרוב(?) בחודשים ההלוואה' תק מהי

 חודשים. 10 .א

 חודשים. 7 .ב

 חודשים. 12 .ג

 חודשים. 6 .ד

 

כל חודש הפקיד חיים ב. ₪ 1500 הפקיד חיים הפקיד בתוכנית חסכון מידי חודש. בחודש הראשון .14

 מהחודש הקודם. ₪ 500 -סכום הגבוה ב

 ?13 -לאחר ההפקדה ה ,שהצטבר בתוכנית החיסכון של חיים ,מהו סכום הקרן

 ₪. 26,000 .א

 ₪. 23,400 .ב

 ₪. 58,500 .ג

 ₪. 62,500 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  11עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

לצורכי הקופה הקטנה של העסק במהלך החודש. ביום הראשון  ₪ 3,500 של אביבית קיבלה סך .15

 פחות מהיום הקודם. ₪ 15 -בלאחר מכן השתמשה  םכל יוב .₪ 285 -השתמשה ב

 ?20 –בתום היום הלאביבית  השנותרהקופה הקטנה  מהי יתרת

 ₪. 2,850 .א

 . ₪ 650 .ב

 . ₪)אפס(  0 .ג

 ₪. 100 .ד

 

 :17 -16 נתונים לשאלות

 -נקבע לשזמן פירעונו  ,₪ 12,500שק לניכיון על סך לבנק מסר העסק "אפרוחית"  5/5/2017ביום 

1/2/2018. 

 .₪ 2  מסכום השק, דמי גביה 0.3% -, עמלה 5.5% שלבשיעור  תנאי הניכיון בבנק: ריבית שנתית

 יום. 30חושב לפי מחודש 

 

פקודת היומן מהי  .כה הבנק את השק וגבה הוצאות רו"ן )ריבית וניכיון(ינ 7/5/2017ביום  .16

 ?שתירשם בספרי העסק "אפרוחית" בגין ניכיון השק בבנק

 .12,550זכות: ניכיונות שקים  12,550שקים לניכיון חובה:  .א

 .12,500זכות: ניכיונות שקים   12,550: שקים לקבל חובה .ב

 .12,550זכות: ניכיונות שקים   12,002בנק ש חובה: עו" .ג

 548חובה: הוצאות רו"ן 

 .12,550זכות: ניכיונות שקים   12,500חובה: עו"ש בנק  .ד

 50"ן רוצאות הוחובה: 

 

 ?1/12/2018 - שתירשם בספרי העסק "אפרוחית" ב היומןמהי פקודת  .17

 .12,550זכות: ניכיונות שקים   12,550חובה: שקים שכובדו  .א

 .12,550זכות: ניכיונות שקים    12,550חובה: עו"ש בנק  .ב

 .12,550זכות: עו"ש בנק   12,550חובה: ניכיונות שקים  .ג

 .12,550זכות: שקים לניכיון   12,550חובה: ניכיונות שקים  .ד

  



 
 
 

 24מתוך  12עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 ביטוח היא:פרמיית  .18

תשלום שמשלמת חברת הביטוח לחברת ביטוח נוספת לצורך הקטנת הסיכון הביטוחי של  .א

 החברה.

 תשלום בונוס שמשלמת חברת הביטוח לסוכן עבור המכירות הביטוחיות שלו. .ב

 תשלום שמשלם המבוטח עבור הכיסוי הביטוחי. .ג

 כל התשובות שגויות. .ד

 

 21-19נתונים לשאלות 

 :2017הנתונים מתוך הסכם שותפות "קשת בענן" לשנת להלן 

 פרטים נוספים  יעקוב יצחק אברהם 

ריבית משלמת לשותפים  השותפות 0 400,000 200,000 הון שותפים 

 לשנה. 6.5% של בשיעור

משיכת 

 השותפים

ביתרה העולה על  השותפיםמשיכות  115,000 145,000 50,000

בריבית  יבותמחושקלים  90,000

 .לשנה 8% שלבשיעור 

הלוואה 

 מהשותפות

. 1/5/2017ניתנה ביום  ההלוואה  120,000 

מחויבות  ואות מהשותפותוהל

 .לשנה 9% בריבית בשיעור של

יחס חלוקת 

 רווחים

 ,שותף .הרווח יחולק לפי יחס ההון   

יקבל את חלקו  ,שלא השקיע הון

 עפ"י פקודת השותפות.

 

 נתונים נוספים:

 .₪ 460,00 של בסך הסתכם 2017 בשנת הנקי הרווח -

 .2017 שנת במהלך השתנתה לא שותפים ומשיכות שותפים הון יתרת -

  



 
 
 

 24מתוך  13עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 ?2017יב כל שותף בשנת סכום הריבית בגין משיכות שבו יחומהו  .19

 . ₪ 2,000 –יעקב  ₪ 4,400 –יצחק  ₪ 0 –אברהם .א

 . ₪ 2,000 –יעקב  ₪ 4,400 –יצחק  ₪ 2,000 –אברהם .ב

 . ₪ 9,200 –יעקב  ₪ 11,600 –יצחק  ₪ 4,000 –אברהם .ג

 . ₪ 2,000 –יעקב  ₪ 4,000 –יצחק   ₪ 0 –אברהם .ד

 

 ?השותפיםשיחולקו לכל אחד מהרווח מהם סכומי  .20

 . ₪ 0 –יעקב   ₪ 315,733 –יצחק   ₪ 144,867 –אברהם .א

 .₪ 72,433 –יעקב   ₪ 217,300 –יצחק   ₪ 144,867 –אברהם .ב

 .₪ 108,650 –יעקב   ₪ 217,300 –יצחק   ₪ 108,650 –אברהם .ג

 .₪ 144,867 –יעקב   ₪ 144,867 –יצחק   ₪ 144,867 –אברהם .ד

 

 .₪ 250,000שלשותף יצחק הובטח רווח מזערי של  ,לאחר חלוקת הרווחים התברר .21

 ? תיקון חלוקת הרווחיםמהי פקודת היומן שתירשם ל

 .₪ 16,350ז אברהם "זכות: חו ₪ 32,700ז יצחק "חובה: חו .א

 .₪ 16,350ז יעקב "זכות: חו      

 .₪ 32,700ז אברהם "זכות: חו  ₪ 32,700ז יצחק "חובה: חו .ב

 . ₪ 32,700ז יצחק "זכות: חו ₪ 32,700ז אברהם "חובה: חו .ג

 . ₪ 32,700ז יצחק "זכות: חו  ₪ 16,350ז אברהם "חובה: חו .ד

 .₪ 16,350ז יעקב "חוחובה: 

  



 
 
 

 24מתוך  14עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 : 24-22 נתונים לשאלות

 .במשגור למכירה תפירה מכונות 325 מרבקה רחל קבלה 1/2/2018 ביום -

 .₪ 1,350: מכונה כל עלות -

 פעם יעשהי העמלה חישוב) ברוטו מהמכירות 10% של עמלה תקבל שהשגירה סוכם -

 (.שהחוד בסוף בחודש

 .במחסנים ואחסנתן המכונות ביטוח בהוצאות לשאת עצמה על קיבלה השגירה -

 .חשבונית מוציאה גרתוהש -

 .מ"המע ורםגמ להתעלם יש: ההערה -

 :2018משגור לחודש פברואר עסקת האירועים בהלהלן          

 שקלים פרטים תאריך

 4,500 רחל שילמה במזומן עבור הובלת הסחורה 1/2/18

 396,800 אשראימכונות ב 160רחל מכרה  10/2/18

 96,000 רחל העבירה לרבקה מזומנים 16/2/18

 409,200  באשראי רחל מכרה את יתרת מכונות התפירה 22/2/18

 235,000 רחל העבירה מזומנים לרבקה  28/2/18

 

 ?רשום רבקה בגין העברת המכונות לרחלתהיומן שפקודת מהי  .22

 . ₪ 438,750סחורה במשגור זכות:   ₪ 438,750רחל עם חובה: משגור  .א

 . ₪ 438,750זכות: סחורה במשגור    ₪ 438,750חובה: קניות  .ב

 . ₪ 438,750זכות: משגור עם רחל   438,750₪ז רחל "חובה: חו .ג

 .₪ 438,750זכות: משגור עם רחל   ₪ 438,750חובה: סחורה במשגור  .ד

 

 ?22/2/2018 - רחל המתייחסת למכירת המכונות בהיומן בספרי מהי פקודת  .23

 .₪ 409,200זכות: לקוחות    ₪ 409,200חובה: קופה  .א

 . ₪ 409,200זכות: קופה    ₪ 409,200חובה: לקוחות  .ב

 . ₪ 409,200ז רבקה "זכות: חו   ₪ 409,200חובה: לקוחות  .ג

 .₪ 409,200זכות: מכירות    ₪ 409,200חובה: לקוחות  .ד

  



 
 
 

 24מתוך  15עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 ?28/2/2018 - לאחר העברת המזומנים ב בסוף חודש פברוארהסכום שרחל חייבת לרבקה מהו  .24

 ₪. 389,900 .א

 ₪. 806,000 .ב

 ₪. 552,363 .ג

 ₪. 397,890 .ד

 :30-25 נתונים לשאלות

 :31/12/2017יתרות מתוך מאזן הבוחן של העסק "גוזלים" ליום להלן 

 יתרה בש"ח חשבוןהשם  יתרה בש"ח חשבוןהשם 

 10,500 החזרות לספקים 580,500 מכירות

 30,000 הוצאות פרסום 20,300 שקים שלא כובדו

 70,000 משכורת אנשי מכירות 130,000 קניות

)עלות ציוד משרדי 

 מופחתת ליום 

1/1/2017) 18,400 

 סחורה תהובלהוצאות 

 15,000 העסק למחסן

 – ליוםמלאי 

1/1/2017 55,000 

הוצאות משכורת מנהלים 

 105,000 ופקידים

 3,500 הוצאות טלפון 16,480 הוצאות חשמל

 7,300 הוצאות משרדיות 15,300 הוצאות ביטוח

 45,000 הכנסות שכירות  

 

 נוספים: נתונים

 נמכר 1/6/2017 -ב. לשנה 10% של בשיעור והופחת 1/1/2015 -ב נרכש משרדי ציודה -

 .₪ 560 של הון ברווח המשרדי הציוד

 .₪ 76,000 היה 31/12/2017 -ליום מלאיה ערך -

 .מ"המע מהשפעת להתעלם יש -

 

 ?2017 בשנתפחת ציוד משרדי  הוצאותמהן  .25

 ₪. 1,840 .א

 ₪. 2,300 .ב

 ₪. 958 .ג

 ₪. 1,980 .ד



 
 
 

 24מתוך  16עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 ?2017 בשנתמכירה ההוצאות מהו סכום  .26

 ₪. 105,000 .א

 ₪. 122,300 .ב

 ₪. 100,000 .ג

 ₪. 107,300 .ד

 

 ?2017 שנתל כלליותהו הנהלהה הוצאותהכל  סך מהו .27

 ₪. 150,600 .א

 ₪. 148,538 .ב

 ₪. 217,538 .ג

 ₪. 330,500 .ד

 

 ?2017 לשנת המכר עלות מהי .28

 ₪. 184,100 .א

 ₪. 113,500 .ב

 ₪. 250,500 .ג

 ₪. 134,400 .ד

 

 ?2017 לשנת גולמיה רווחה מהו .29

 ₪. 467,000 .א

 ₪. 400,000 .ב

 ₪. 429,900 .ג

 ₪. 390,500 .ד

 

 ?ממכירת הציוד המשרדי 1/6/2017 -תמורה שנתקבלה בהמהי  .30

 ₪. 16,800 .א

 ₪. 13,500 .ב

 ₪. 18,002 .ג

 ₪. 12,300 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  17עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 : 36-31 נתונים לשאלות

 כמלכ"ר. 2000שנת הוקמה בעמותת "פאר האומנות" 

 :בוצעו בחשבון הבנק של העמותה התקבולים והתשלומים הבאים 2017בשנת 

  תקבולים  תשלומים

 ? משכורת עובדים

מכירת כרטיסי 

  ₪ 352,700 כניסה לתערוכות

  ₪ 666,450 דמי חבר מהמנויים ? הוצאות אחזקה

  ₪ 225,350 הוצאות הנהלה

השכרת אולם 

  ₪ 115,000 תערוכה

תמיכה באמנים 

בעריכת תערוכות 

  ₪ 92,600 יותאמנות

הקצבה ממשרד 

  ₪ 195,000 התרבות

  

תרומה מהקרן 

  ₪ 135,000 לעידוד האומנות

 

 להלן יתרות מהדוחות הכספיים של העמותה:

 חשבון

31/12/17 

 )ש"ח(

31/12/16 

 )ש"ח(

 ____ 10,500 קופה/עו"ש

 ____ ? הכנסות מראש מדמי חבר

 ____ 2,300 הוצאות אחזקה לשלם

 58,500 ____ משכורת עובדים לשלם

יתרת  – תערוכההאולם 

 560,500 ? מופחתתעלות 

 14,500 ____ דמי חבר לקבל

 

  



 
 
 

 24מתוך  18עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 נתונים נוספים:

 65,000 של בשווי קרקע כוללת האולם עלותיתרת . 1/7/2000 ביום נרכש התערוכה אולם -

 .הישר הקו בשיטת שנים 25 במשך מופחת אולםהמבנה . ₪

 650 של בסך יםשנתי חבר דמי המשלמים ,חברים 990 רשומים "האומנות פאר" עמותתב -

 .לחבר ₪

 2017 נובמבר-ינואר בחודשים מהעובדים אחד כל של משכורתם. עובדים 13 בעמותה -

 אחד כל של החודשית משכורתם הועלתה דצמבר בחודש. לחודש ₪ 4,500 הייתה

 .₪ 850 של בסך מהעובדים

 .קודמת משנה יתרהה כולל ,שולמו המשכורות כל -

 .לחודש ₪ 48,050 של לסך הסתכמו 2017 בשנת העמותה של אחזקהה' הוצ -

 .קודמותה שניםהמ החובות כל את גם כללו מנוייםהמ תקבוליםה 2017 בשנת -

 .2018 לשנת מראש חבר דמי שילמו מנויים מספר ,כן כמו -

 הכנסות" חשבון לזכות נרשמו, 2017 בשנת שהתקבלו ,החבר דמי בגין התשלומים כל -

 ".חבר מדמי

 

 ?2017בשנת  "האומנותפאר "אחזקה של עמותת המהן הוצאות  .31

 ₪. 543,000 .א

 ₪. 576,600 .ב

 ₪. 578,900 .ג

 ₪. 500,350 .ד

 

 ?2017לשנת ההכנסות מדמי חבר של העמותה מהן  .32

 ₪. 643,500 .א

 ₪. 890,800 .ב

 ₪. 651,950 .ג

 ₪. 601,750 .ד

 

 ?לם התערוכה )כולל הקרקע(ועלות המקורית של אמהי ה .33

 ₪. 1,457,353 .א

 ₪. 1,522,353 .ב

 ₪. 1,049,345 .ג

 ₪. 956,383 .ד



 
 
 

 24מתוך  19עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 ?2017לשנת ת של העמותה ומשכורההוצאות מהן  .34

 ₪. 771,550 .א

 ₪. 810,730 .ב

 ₪. 713,050 .ג

 ₪. 850,775 .ד

 

 ?2017לשנת  חברההכנסות מדמי ההיומן להתאמת חשבון מהי פקודת  .35

 .₪ 8,450זכות: הכנסות דמי חבר   ₪ 8,450חובה: הכנסות מראש  .א

 .₪ 8,450זכות: הכנסות מראש  ₪ 8,450חובה: הכנסות מדמי חבר  .ב

 .₪ 8,450זכות: הכנסות דמי חבר מראש    ₪  8,450חובה: מזומן  .ג

 . ₪ 8,450זכות: הכנסות מדמי חבר     ₪ 8,450חובה: מזומן  .ד

 

 ? 2017 שנתל" האומנות פאר" עמותת של הפעולות עלות מהי .36

 ₪. 1,810,600 .א

 ₪. 1,440,544 .ב

 ₪. 1,550,600 .ג

 ₪. 1,350,400 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  20עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 :42-37 נתונים לשאלות

 .עסקים בנייניו מגורים נייבני הבונה ,קבלנית חברה הינה" הבונים טובי"

 . אדומים במעלה קניון בניית קטיפרוי אודות נתונים להלן

 .₪ 1,000,500 הינו העבודה לביצוע החוזה סכום

 2016 פרטים

 שקלים

2017 

 שקלים

2018 

 שקלים

 עלויות בפועל

 473,455 280,574 125,400 השנה  במשך

עלויות נוספות 

הצפויות בשנים 

 0 280,500 430,500 הבאות

 

 :ערותה

 .היחסית העלות שיטת לפי מהפרויקט ברווח מכירה החברה -

 .הקרוב השלם לאחוז ההשלמה אחוז את לעגל יש -

 

 ?2016בשנת  םהכנסה שתירשהמהי  .37

 .₪ 134,400 .א

 .₪ 156,200 .ב

 .₪ 138,900 .ג

 .₪ 125,400 .ד

 

 ?2016לשנת שיוכר הרווח מהו  .38

 .₪ 0 .א

 .₪ 50,000 .ב

 .₪ 120,500 .ג

 .₪ 125,400 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  21עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 ?2017הכנסה שתירשם בשנת המהי  .39

 .₪ 465,849 .א

 .₪ 0 .ב

 .₪ 587,900 .ג

 .₪ 466,950 .ד

 

 ?2017 לשנתשיוכר  הרווח מהו .40

 .198,571 .א

 185,275 .ב

 .218,546 .ג

 .158,916 .ד

 

 ?2018 בשנת שתירשם הכנסה מהי .41

 .₪ 555,875 .א

 .₪ 409,251 .ב

 .₪ 535,576 .ג

 .₪ 495,368 .ד

 

 ?2018הפסד לשנת ההרווח/מהו  .42

 .הפסד ₪ 64,204 .א

 .רווח ₪ 64,204 .ב

 הפסד. ₪ 65,898 .ג

 רווח. ₪ 65,898 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  22עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 :44-43 נתונים לשאלות

 המכונה .₪ 20,800 של בעלות תעשייתית כביסה מכונת" מ"בע המכבס" העסק רכש 1/1/2015 ביום

 הופחתה המכונה. שנים בארבע נאמד המכונה חיי אורך. ₪ 7,600 תמורת 1/12/2017 ביום נמכרה

 .מ"המע מהשפעת להתעלם יש. היורד השנים ספרות סכום בשיטת

 

 ?2016 של המכונה לשנתהוצאת הפחת מהי פקודת היומן לרישום  .43

 .₪ 8,320מכונה  ת נצברזכות: פח  ₪ 8,320חובה: הוצאות פחת מכונה  .א

 .₪ 5,200מכונה  ת נצברזכות: פח  ₪ 5,200חובה: הוצאות פחת מכונה  .ב

 .₪ 6,500מכונה  ת נצברזכות: פח  ₪ 6,500חובה: הוצאות פחת מכונה  .ג

 .₪ 6,240מכונה  ת נצברזכות: פח  ₪ 6,240חובה: הוצאות פחת מכונה  .ד

 

 :של הפסד ממכירת המכונה הסתכם בסך/הרווח ,בהנחה שהמכונה מופחתת בשיטת הקו הישר .44

 .הפסד ₪ 27,967 .א

 .רווח ₪ 1,967 .ב

 .רווח ₪ 27,967 .ג

 .רווח ₪ 20,367 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  23עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 : 46-45 נתונים לשאלות

 המכונה הובלת עלות. ₪ 25,800 של בעלות ,1/3/2013 ביום דפוס מכונת רכש" היצירה פאר" העסק

 הינו השייר ערך. הישר הקו בשיטת מופחתת והיא שנה 15 –ב נאמד המכונה חיי משך. ₪ 550 היתה

1,200 ₪. 

 חיי את האריך השיפוץ .לנכס הוונה השיפוץ עלות. ₪ 6,200 של בעלות המכונה שופצה 1/6/2016 ביום

 .שינוי ללא נותר השייר ערך. שנים בשלוש המכונה

 

 ?31/12/2015מכונה ליום פחת נצבר יתרת חשבון מהי  .45

 .₪ 4,751 .א

 .₪ 5,450 .ב

 .₪ 4,990 .ג

 .₪ 6,500 .ד

 

 ?2016הוצאות פחת מכונה בשנת מהן  .46

 .₪ 1,890 .א

 .₪ 2,500 .ב

 .₪ 1,723 .ג

 .₪ 1,478 .ד

  



 
 
 

 24מתוך  24עמוד        תחום בחינות 

 ופיתוח כח אדם אגף בכיר להכשרה מקצועית

 תחום בחינות
הנהלת חשבונות בסיסי+  שם מקצוע הבחינה:

 עיוני 1+2מתקדם 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3029 מספר מערכת:

 2018מועד הבחינה: מאי 

 : 48-47 נתונים לשאלות

. ₪ 6,500 של בעלות פופקורן להכנת מכונה 1/8/2014 ביום רכש" הכיכר פיצוחיית" העסק -

 .ישרה קוה בשיטת מופחתת היאו שנים 5 -ב נאמד המכונה חיי אורך

 .נוספות בשנתיים המכונה חיי את שהאריך ,עלות ללא שיפור מכונהב בוצע 1/3/2015 ביום -

 .₪ 4,500 של בסכום המכונה נמכרה 1/11/2016 בתאריך -

 .מ"המע מהשפעת להתעלם יש -

 

 ?2015לשנת שיופיעו בדו"ח רווח והפסד  ,הוצאות הפחתמהן  .47

 .₪ 962 .א

 .₪ 828 .ב

 .₪ 1,061 .ג

 .₪ 1,300 .ד

 

 ממכירת המכונה?ההון  /הפסדמהו רווח .48

 .₪ 446 בסך של רווח הון .א

 .₪ 446 בסך של הפסד הון .ב

 .₪ 250 בסך של רווח הון .ג

 .₪ 250 בסך של הפסד הון .ד

 

 :ש קובעת" החי העסק" הנחת .49

 ת תוצאות הפעילות של העסק.ובה נמדדשקיימת תקופה  .א

 כל הדוחות הכספיים בתקופה החשבונאית יוצגו בערכי אותו מטבע. .ב

 העסק ימשיך לפעול בעתיד הנראה לעין. .ג

 ימשיך לפעול בעתיד הנראה לעין לאהעסק  .ד

 

 עקרון חשבונאי מקובל הוא: .50

 העסק החי. הנחת .א

 עקרון השמרנות. .ב

 עקרון היחסים הפיננסים. .ג

 התאמת הוצאות והכנסות בספרי העסק. .ד

 בהצלחה!


