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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
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 תחום בחינות
 

 

 חשבונות /תמנהלגמר קורס 
 בסיסי + מתקדם – 2+1סוג 

 עיוני מבחן
 
 3022מערכת 

 
 

 הנחיות לנבחן,

 גבי כריכת המחברת.-קרא בעיון את ההנחיות שלהלן, את השאלות בשאלון ואת ההנחיות על

 שעות. 4.5 משך הבחינה:

 .שאלות 50בשאלון  מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 .כולןעליך לענות על 

 נקודות(. 2כל השאלות שוות בערכן )

 .55ציון עובר במבחן: 

 ., כלי כתיבה, נוסחאון מצורףאישימחשבון  חומר עזר מותר בשימוש:

 הנחיות מיוחדות:

 17%המע"מ מחושב לפי 

 הנחיות כלליות:

 .ובעט בלבד רת בתשובוןסמן את התשובה שבח .1

 בסיום המבחן יש להחזיר את השאלון, את דף התשובון ואת מחברת הבחינה למשגיח/ה. .2

 

 

 

 

 

 כאחד. יםולנבחנ נותבלשון זכר, אולם מכוונות לנבח מנוסחותההנחיות 

 

 בהצלחה 
 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

 אופטי,לשדר או לקלוט בכל אמצעי אלקטרוני, 
 שום חלק משאלון הבחינה. –מכני או אחר 

 לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא
 ללא רשות בכתב מאת מנהל תחום הבחינות.

 כל הזכויות שמורות© 
 תחום בחינות

  



 

 

 

 
 
 

8071.1+2.3022.7/17 
 

 הנהלת חשבונות בסיסי + מתקדםשם מקצוע הבחינה: 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3022מספר מערכת: 
 

 

2  
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, על מנת שייצברו 2%שנתית שלה  ריביתשיעור במה הסכום שיש להפקיד היום בתכנית חיסכון  .1

 )ריבית דריבית(שנים?  3ש"ח בתום  50,000בה 

 ש"ח 46,121.36 א.

 ש"ח 47,116.12 ב.

 ש"ח 48,213.32 ג.

 ש"ח 49,120.20 ד.

שנתית , בריבית 5/2/2016ש"ח, להחזר ביום  38,000קיבל רמי הלוואה בסך  17/7/15ביום  .2

 פשוטה שישלם רמי על ההלוואה? . בכמה מסתכמת הריבית ה4.75%בשיעור 

 חשב בשיטת ימים מדויקים, ועגל את התוצאה לשקל הקרוב.

 ש"ח 999 א.

 ש"ח 1,004 ב.

 ש"ח 1,013 ג.

 ש"ח 1,212 ד.

חודשים. בתום התקופה הצטבר  36ש"ח בתכנית חיסכון לתקופה של  20,000אמיר הפקיד  .3

שיעור הריבית השנתית בתכנית . מה היה ש"ח 20,990לאמיר בקופת החיסכון סכום של 

 )ריבית פשוטה(  החיסכון?

 1.25% א.

 1.50% ב.

 1.65% ג.

 1.75% ד.

 מהי ריבית אפקטיבית )מתואמת(? .4

 הריבית המשולמת כאחוז מסוים מהקרן ההתחלתית. א.

בין המלווה ללווה, בלי להתחשב  בעת ההגדרה של תנאי הלוואה שבה נוקביםהריבית  ב.

 במדד המחירים לצרכן.

בלי להתחשב  ,הריבית שבה נוקבים בעת ההגדרה של תנאי הלוואה בין המלווה ללווה ג.

 במועדי חיוב הריבית והעמלות המתווספות אליה.

ד.     הריבית המשולמת בפועל על הלוואה בהתחשב במועדי חיוב הריבית והעמלות 

 המתווספות אליה
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 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 מהו אשראי בנקאי? .5

 דחיית תשלום במסגרת של הסכם עם ספקים. א.

 הלוואות וזכות למשיכת יתר תמורת תשלום ריבית. ב.

 חישוב הערך העתידי של סכום שנתקבל מהבנק הנושא ריבית. ג.

 תעודה שמוסר לווה למלווה ובה מפורטים סכום החוב, מועדי ההחזר ותשלום הריבית. ד.

 מניה? מהו ערך שוק של .6

 הערך הנקוב של המניה בעת הנפקתה. א.

 סכום הריבית המשולם בגין המניה בסוף התקופה. ב.

  .פי ביקוש והיצע-עלבין השאר המחיר שבו ניתן לרכוש מניה, הנקבע  .ג

 ערך אובייקטיבי של המניה המבוסס בעיקר על ציפיות לגבי רווחיות החברה בעתיד. .ד
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 8-7נתונים לשאלות 

חשבונית מס קבלה שנרשמה בספרי בית העסק "פרחים לכולם" העוסק במכירת פרחים להלן 

 ועציצים:

 

 פרחים לכולם 

 חולון 15רחוב תל חי 

 עוסק מורשה

609000778 

 

 1/9/16 תאריך:
 

 3200קבלה מספר /חשבונית מס
 העתק

 

 תל אביב 12רם, רחוב קיבוץ גלויות -אולמי אל לכבוד:

מחיר  פרטים כמות
 יחידה

 סה"כ

 960.00 48 עציצי פרי   20

 2,080.00 52 זרי שולחן  40

 3,040.00  סה"כ לפני הנחה  

    

 -304.00  10%הנחה מסחרית  

    

 סה"כ                                                     

 מע"מ 17%                                                   

 סה"כ לתשלום                                               

 נתקבל:

2,736.00 

465.12 

3,201.12 

 סכום חשבון ז"פ סניף בנק מס' צ'ק

      

 מזומן

 סה"כ

3,201.12 

3,201.12 

 אג' בלבד  12-שלושת אלפים מאתיים ואחד ש"ח ו סכום במילים:

 פרחים לכולם חתימה:
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? 3200פקודת היומן שתירשם בספרי "פרחים לכולם" בגין חשבונית מס/קבלה מספר  מהי .7

 הסכומים מעוגלים לשקל הקרוב.

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 קניות סחורה

 מס תשומות

 2,736 קופת מזומנים

465 

3,201 

 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 קניות סחורה

 מס תשומות

 2,736 רם-ספק אולמי אל

465 

3,201 

 

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 רם-לקוח אולמי אל 

 

 קופת מזומנים

 מכירות

 מס עסקאות

 רם-לקוח אולמי אל

3,201 

 

3,201 

2,736 

465 

3,201 

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הנחה מסחרית רם-לקוח אולמי אל

 מס עסקאות

3,201 2,736 

465 

 ש"ח בחובה.  3,500הייתה  31/8/16רם ליום -יתרת חשבון לקוח אל .8

בספרי "פרחים לכולם" לאחר הרישום בגין חשבונית מס/קבלה  1/9/16מהי יתרת הלקוח ליום 

 ? 3200מספר 

 ש"ח בחובה 3,500 א.

 ש"ח בזכות 3,500 ב.

 ש"ח בחובה 6,701 ג.

 ש"ח בזכות 6,701 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים
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 10-9נתונים לשאלות 

 לקוח.-נערכה בבתי העסק "דקל" ו"פרח" התאמת חשבון ספק 31/8/16ביום 

 לפני ההתאמה התברר כי:

 ש"ח בחובה. 16,810יתרת חשבון לקוח "פרח" בספרי הספק "דקל" היא  •

 ש"ח בחובה. 12,300יתרת חשבון ספק "דקל" בספרי הלקוח "פרח" היא  •

 טרם נרשמה בספרי "דקל".ש"ח לא כולל מע"מ,  1,200החזר סחורה מלקוח בסך  •

ש"ח, נרשם בטעות פעמיים בספרי  15,000תשלום בהעברה בנקאית לספק "דקל", בסך  •

 "פרח".

 ש"ח טרם נרשמה בספרי "דקל". 12,706העברה בנקאית מלקוח "פרח" בסך  •

 17% –שיעור המע"מ 

 ? 31/8/16מהי היתרה המותאמת ליום  .9

 ש"ח בצד זכות בספרי "פרח". 2,700-, וש"ח בצד חובה בספרי "דקל" 2,700 א.

 ש"ח בצד חובה בספרי "פרח". 2,700-ש"ח בצד זכות בספרי "דקל", ו 2,700 ב.

 ש"ח בצד זכות בספרי "פרח". 406-ש"ח בצד חובה בספרי "דקל", ו 406 ג.

 ש"ח בצד חובה בספרי "פרח". 406-ש"ח בצד זכות בספרי "דקל", ו 406 ד.

 נרשמה בספרי "פרח" לתיקון הפקודה השגויה בגין תשלום בסךמהי פקודת היומן ש .10

 ש"ח ל"דקל"? 15,000

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 15,000 15,000 עו"ש בנק ספק דקל

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 15,000 15,000 ספק דקל עו"ש בנק

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 30,000 30,000 עו"ש בנק ספק דקל

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 30,000 30,000 קופת מזומנים ספק דקל

 

 



 

 

 

 
 
 

8071.1+2.3022.7/17 
 

 הנהלת חשבונות בסיסי + מתקדםשם מקצוע הבחינה: 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3022מספר מערכת: 
 

 

7  

 

משרד העבודה, הרווחה 
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  11נתונים לשאלה 

ש"ח בעבור החודשים  13,800בספרי בית עסק היא  31/12/16יתרת חשבון הוצאות חשמל ליום 

 . 2016דצמבר -ינואר עד וכולל אוקטובר. טרם נתקבל בבית העסק חשבון החשמל לחודשים נובמבר

 חודשיות קבועות במשך השנה.-יש להניח כי הוצאות החשמל הדו

 ?31/12/16להתאמת חשבון הוצאות חשמל ביום מהי פקודת היומן שירשום בית העסק  .11

 
 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 2,760 2,760 הוצאות חשמל מראש הוצאות חשמל

 .ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 2,760 2,760 הוצאות חשמל  הוצאות חשמל מראש

 .ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 2,760 2,760 הוצאות חשמל לשלם הוצאות חשמל

 ד. 

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 2,760 2,760 הוצאות חשמל  הוצאות חשמל לשלם

 12נתונים לשאלה 

 ש"ח בחובה. 48,900בספרי בית עסק היא  31/12/16יתרת חשבון לקוחות חייבים ליום 

 ש"ח בזכות. 3,100היא  1/1/16יתרת חשבון הלח"מ ליום 

 כמו כן טרם נרשמו:

 ש"ח. 5,000תקבול מלקוח בצ'ק לפירעון מיידי על סך  •

 ש"ח במזומן. 1,800בסך  2015גביית חוב אבוד שנמחק בשנת  •

 מיתרת הלקוחות המעודכנת. 8%-בית העסק נוהג לקבוע את ההלח"מ ל הערה:

 ?31/12/16איזו פעולה יש לעשות בספרי בית העסק לעדכון חשבון הלח"מ ליום  .12

 ש"ח 225-ב הקטנת ההלח"מ .א

 ש"ח 225-הגדלת ההלח"מ ב .ב

 ש"ח 412-הקטנת ההלח"מ ב .ג

 ש"ח 412-הגדלת ההלח"מ ב .ד
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 13נתונים לשאלה 

ש"ח. היתרה כוללת  135,490בספרי בית עסק היא  31/12/16יתרת חשבון הוצאות משכורת ליום 

 .2017ש"ח ששולמה לאחד העובדים על חשבון משכורת ינואר  5,000מקדמה בסך 

 מהי פקודת היומן שירשום בית העסק בספריו בגין המקדמה לעובד? .13

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 5,000 5,000 חו"ז עובד  מקדמה

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 5,000 5,000 חו"ז עובד  הוצאות משכורת

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 5,000 5,000 הוצאות משכורת  מקדמה

 .ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 5,000 5,000 לשלםהוצאות משכורת  הוצאות משכורת
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 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 14נתונים לשאלה 

 אינהש"ח. יתרה זו  370,800בספרי בית עסק היא  31/12/16יתרת חשבון הוצאות משכורת ליום 

 שטרם נרשמה. ,ש"ח 11,800בסך  2016כוללת משכורת ברוטו של עובד לחודש דצמבר 

 ?2016מהי פקודת היומן שיש לרשום בספרי בית העסק בגין משכורת העובד לחודש דצמבר  .14

 .א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 11,800 11,800 הוצאות משכורת מראש הוצאות משכורת 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 11,800 11,800 הוצאות משכורת  הוצאות משכורת מראש

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 11,800 11,800 הוצאות משכורת  הוצאות משכורת לשלם

 .ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 11,800 11,800 חו"ז עובד  הוצאות משכורת

 ש"ח. 42,000הוא  31/12/16בבית עסק נקבע שערך המלאי ליום   .15

 מהי פעולת היומן לרישום המלאי הסופי?

 .א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 42,000 42,000 מלאי סופי הוצאות מכירה  מלאי סופי מאזן

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 42,000 42,000 מלאי סופי מאזן מלאי סופי עלות המכירות

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 42,000 42,000 מלאי סופי רכוש שוטף  מלאי סופי מאזן

 .ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 42,000 42,000 מלאי סופי עלות המכירות  מלאי סופי מאזן
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 

 16נתונים לשאלה 

 :2016בבית מסחר בשנת  Xלהלן התנועות של פריט 

מחיר יחידה  מס' יחידות פעולה תאריך
 )ש"ח(

 הערות

 מחיר עלות 10 800 במחסן יתרה 1/1/16

 מחיר עלות 11 1,000 קנייה 3/1/16

 3/1/16מקנייה מיום   300 החזרה לספק 4/1/16

 מחיר מכירה  44 900 מכירה 7/2/16

 מחיר מכירה  45 100 מכירה 17/3/16

 מחיר עלות 13 500 קנייה 20/6/16

 מחיר עלות 14 100 קנייה 31/12/16

 .17%מע"מ בשיעור כל המחירים אינם כוללים 

 (?FIFOלפי שיטת חישוב נרי"ר ) 31/12/16ליום  Xמהו ערך המלאי של פריט  .16

 ש"ח 7,900 א.

 ש"ח 13,400 ב.

 ש"ח 14,200 ג.

 ש"ח 15,000 ד.

 

 17נתונים לשאלה 

ש"ח. עלות הובלתו והתאמתו לצורכי העסק  4,700רכש בית עסק ציוד בעלות של  31/3/16ביום 

 ש"ח. 700-הסתכמה ב

 . 1/4/16הציוד היה זמין לתפעול ביום 

 , מחושב בשיטת הקו הישר.6%שיעור הפחת השנתי הוא 

 ?31/12/16מהן הוצאות פחת ציוד לשנה שנסתיימה ביום  .17

 ש"ח 180 א.

 ש"ח 203 ב.

 ש"ח 243 ג.

 ש"ח 282 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 מה המשמעות החשבונאית של פחת נצבר? .18

 חשבון מאזני המבטא הגדלת הכנסה. א.

 חשבון מאזני המבטא הקטנת יתרת רכוש. ב.

 חשבון תוצאתי המבטא הגדלת הוצאה. ג.

 חשבון תוצאתי המבטא הגדלת רכוש שוטף. ד.

 

 22-19נתונים לשאלות 

מתוך ספרי החשבונות של העמותה "שולחן לחג" המחלקת ארוחת חג  31/12/16להלן יתרות ליום 

 לנזקקים: 

 הערות יתרה בש"ח שם החשבון מספר

  23,100 מלאי כלים 1

טרם נרשמה הפקדה במזומן  3,700 קופת מזומנים 2

  ש"ח 2,000לבנק בסך 

 31/12/16מיום 

  400,000 נכסים נטו 3

 12,300 חו"ז עובדי מטבח  4

 בזכות

טרם נרשמה העברה 

ש"ח  6,800בנקאית בסך 

לעובד מטבח  9/12/16מיום 

  2016בגין משכורת נובמבר 

  1,700,050 מבנה המטבח 5

טרם הופרש פחת מבנה  280,000 פחת נצבר מבנה המטבח 6

לשנת  4%שנתי בשיעור 

2016 

יש להניח כי חשבון הגז הוא  10,400 הוצאות גז לבישול 7

 ש"ח לחודש 800

טרם נרשמה הקצבה  320,000 הקצבה ממשרד הרווחה 8

 ש"ח 50,000שאושרה בסך 

  11,800 עו"ש משיכת יתר 9

  32,300 הכנסות לפני תיאומי סוף שנהעודף  10

טרם התקבל חשבון חשמל  24,000 הוצאות חשמל 11

ש"ח לחודשים  2,400בסך 

  2016דצמבר -נובמבר
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

פי ההערות -גירעון בהכנסות לאחר רישום פקודות היומן על\מהי היתרה המעודכנת של עודף .19

 שבנתוני השאלה? 

 ש"ח 11,098עודף בסך  א.

 ש"ח 11,098 גירעון בסך ב.

 ש"ח 12,698עודף בסך  ג.

 ש"ח 12,698גירעון בסך  ד.

 בנתוני השאלה? 8מהי פקודת היומן שתירשם בגין הערה מספר  .20

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 50,000 50,000 חו"ז משרד הרווחה עו"ש משיכת יתר

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 50,000 50,000 משרד הרווחה חו"ז קופת מזומנים

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 50,000 50,000 הכנסות מהקצבה חו"ז משרד הרווחה

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 50,000 50,000 הכנסות מהקצבה עו"ש משיכת יתר

 

, מהי יתרת ההתחייבויות השוטפות שתוצג בדוח המאזן של עמותת "שולחן השאלהעל פי נתוני  .21

 ? 31/12/16לחג" ליום 

 ש"ח 24,500 א.

 ש"ח 25,300 ב.

 ש"ח 29,000 ג.

 ש"ח 30,300 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

שתוצג בדוח המאזן של עמותת "שולחן לחג" , מהי יתרת הרכוש השוטף השאלהפי נתוני -על .22

 ? 31/12/16ליום 

 ש"ח 1,700 א.

 ש"ח 3,700 ב.

 ש"ח  24,800 ג.

 ש"ח  75,600 ד.

 

 23נתונים לשאלה 

 להלן נתונים על העמותה "הסעה לחולה" המסיעה חולים לבתי חולים באמצעות מתנדבים:

 ש"ח. 6,800יתרת הוצאות תחזוקה של אמבולנסים הרשומה במאזן הבוחן היא  •

ש"ח כולל מע"מ, אשר שולמו  2,106טרם נרשמו הוצאות תיקון מצבר באחד האמבולנסים בסך  •

 במזומן.
 

 מהי פקודת היומן שתירשם בספרי העמותה לתיקון המצבר?  .23

 א. 

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

הוצאות תחזוקת 

 אמבולנסים

 מס תשומות

 1,800 עו"ש בנק

 

306 

2,106 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

הוצאות תחזוקת 

 אמבולנסים

 מס תשומות

 1,800 הוצאות לשלם

 

306 

2,106 

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

הוצאות תחזוקת 

 אמבולנסים

 2,106 2,106 שקל"פ

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

הוצאות תחזוקת 

 אמבולנסים

 2,106 2,106 קופת מזומנים

 24נתונים לשאלה 
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

"סמיילי", המפעילה מועדונית לילדים להלן חלק מיתרות החשבונות מתוך מאזן הבוחן של עמותת 

 .31/12/16בעלי צרכים מיוחדים, ליום 

 
 יתרה בש"ח שם החשבון

 317,200 הכנסות מתרומות

 300,000 משכורת למפעילים

 16,000 ממתקים ופרסים לילדים

 520,000 הקצבות ממשרד הרווחה

 1,300 הוצאות ריבית בנקאית

 11,000 מחשבים

 800 צורכי משרד

 1,900 שי לחג למתנדבים

 ?2016בכמה מסתכם מחזור הפעילות של העמותה "סמיילי" לשנת  .24

 ש"ח 317,200 א.

 ש"ח 617,200 ב.

 ש"ח 837,200 ג.

 ש"ח 839,100 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 26-25נתונים לשאלות 

 חברת "נגרי ובניו" משמשת כקבלן מבצע הבונה בניינים בעבור מוסדות.

 הקמה של מבנה ציבורי שבביצוע החברה.להלן נתונים בש"ח על פרויקט 

 ש"ח. 800,000סכום החוזה לביצוע העבודה הוא 

 
 2017 2016 2015 שנה

 228,420 80,570 126,000 עלויות בפועל השנה

 0 205,420 287,000 עלויות נוספות צפויות

שיעור השלמת העבודה על סמך מדידה 

 הנדסית של חלק העבודה שבוצע

20% 80% 100% 

 
 החברה מחשבת את אחוז הגמר לפי אחוז גמר הנדסי. 

 ?2015מהו הרווח בגין הפרויקט שיירשם, אם יירשם, בספרי החברה בשנת  .25

 ש"ח 77,400 א.

 ש"ח102,600 ב.

 ש"ח 134,800 ג.

 20%לא יירשם רווח היות ששיעור ההשלמה הוא  ד.

 ?2017 בגין הפרויקט שיירשם בספרי החברה בשנתלשנה מהו הרווח  .26

 ש"ח 54,602 א.

 ש"ח 77,400 ב.

 ש"ח 310,408 ג.

 ש"ח 365,010 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 30-27נתונים לשאלות 

רמזורים בעיר  1,800חברת "רמזורים" זכתה במכרז שהוציא משרד התחבורה להקמת מערכת של 

 ש"ח. 1,200,000החדשה "עתידים" שהולכת ונבנית. סכום החוזה לביצוע העבודה הוא 

 פים על הפרויקט:להלן נתונים נוס

 
 2017 2016 2015 שנה

 430,000 232,000 137,600 עלויות בפועל השנה

 0 470,000 458,000 עלויות נוספות צפויות

מספר הרמזורים שהוקמו מתחילת 

 הפרויקט

360 1,350 1,800 

 ?2015מהו שיעור ההשלמה של הפרויקט על בסיס התפוקה בשנת  .27

 18% א.

 20% ב.

 75% ג.

 80% ד.

 ?2016מהו הרווח מהפרויקט לשנת .  28

 ש"ח 120,880 א.

 ש"ח 149,420 ב.

 ש"ח 270,300 ג.

 ש"ח 300,000 ד.

 ?2017מהו הרווח מהפרויקט לשנת  .29

 ש"ח 130,100 א.

 ש"ח 270,300 ב.

 ש"ח 360,400 ג.

 ש"ח 839,600 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 ?2017מהי ההכנסה מהפרויקט שתירשם בספרי החברה בשנת  .30

 ש"ח 240,000 א.

 ש"ח 300,000 ב.

 ש"ח 660,000 ג.

 ₪ 1,200,000 ד.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 34-31נתונים לשאלות 

 להלן נתונים על חשבון מצלמות כפי שנרשם בספרי סטודיו צילום "פראג".

 
 ח/ז יתרה זכות חובה פרטים ז"פ אסמ' ן נגדי-ח תאריך

  25,800  25,800 יתרה    1/1/15

עו"ש  1/5/15

 בנק

רכישת  1/5/15 222

 2מצלמה 

 ח 50,800  25,000
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

עו"ש  8/8/15

 בנק

תיקון שוטף  8/8/15 319

 1מצלמה 

 ח 51,500  700

קופת  1/11/15

 צ'קים

מכירת  1/11/15 019

 1מצלמה 

 ח 36,700 14,800 

 
 שנמכרה: 1נתונים נוספים על מצלמה 

 .1/5/12לשימוש רק ביום . המצלמה הייתה זמינה 22/4/12 –תאריך הרכישה  •

 ש"ח לא כולל מע"מ. 24,000 –עלות הרכישה  •

 לפי שיטת הקו הישר. 20% –שיעור הפחת השנתי  •

 ש"ח. 4,000 –ערך גרט  •

 שופרו ביצועי המצלמה. 1/5/13ביום  •

 ש"ח לא כולל מע"מ.  1,800 –עלות השיפור  •

 ש"ח. 500-רט בהשיפור האריך את חיי המצלמה בשנה והעלה את ערך הג •

 ש"ח לא כולל מע"מ. 14,800 –סכום המכירה  •

 ש"ח כולל מע"מ. שולם בכרטיס אשראי. 234 –למכירת המצלמה  2הוצאות פרסום ביד  •

 ש"ח לא כולל מע"מ. 14,800 –סכום המכירה  •

 ש"ח כולל מע"מ. שולם בכרטיס אשראי. 234 –למכירת המצלמה  2הוצאות פרסום ביד  •

 :2נתונים נוספים על מצלמה 

 המצלמה הופעלה ביום הרכישה. •

 , ללא ערך גרט.לפי שיטת הקו הישר 20% –שיעור הפחת השנתי  •

 
 
 
 
 

יש לעגל את ? 31/12/15בכמה מסתכמות הוצאות פחת מצלמות לשנה שנסתיימה ביום  .31

 התוצאה לשקל הקרוב.

 ש"ח 4,000 א.

 ש"ח 6,217 ב.

 ש"ח 8,600 ג.

 ש"ח 9,166 ד.

 ?1הפסד ההון ממכירת מצלמה \מהו רווח .32
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 ש"ח 1,450רווח בסך  א.

 ש"ח 1,450הפסד בסך  ב.

 ש"ח 1,600רווח בסך  ג.

 ש"ח 1,600הפסד בסך  ד.

 ?1מהי פקודת היומן המתקנת שיש לרשום בגין התקבול ממכירת מצלמה  .33

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 17,316 17,316 1 מכירת מצלמה קופת צ'קים

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 14,800 14,800 1מכירת מצלמה  מצלמות

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 14,800 14,800 מצלמות 1מכירת מצלמה 

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 17,316 17,316 1מכירת מצלמה  עו"ש בנק

 

 

 

ולאחר פעולת התיקון, אשר תוצג במאזן  1לאחר מכירת מצלמה מהי יתרת חשבון מצלמות,  .34

 ?31/12/15ליום 

 ש"ח 25,000 א.

 ש"ח 36,900 ב.

 ש"ח 45,700 ג.

 ש"ח 49,200 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 

 36-35נתונים לשאלות 

 להלן נתונים לגבי מנוף הרשום כנכס בחברת "שחקים":

 ש"ח 128,000מחיר עלות:  •

 חש" 12,000עלות ההתאמה לצורכי החברה:  •

 1/9/14תאריך הרכישה:  •

 שנים. 5שיטת חישוב הפחת: לפי סכום ספרות שנים יורד לאורך  •

 ? 31/12/15מהן הוצאות הפחת של המנוף לשנה שנסתיימה ביום  .35

 יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב.

 ש"ח 31,111 א.

 ש"ח 43,556 ב.

 ש"ח 46,667 ג.

 ש"ח 54,667 ד.

 יש לעגל את התוצאה לשקל הקרוב. ?31/12/15ל המנוף ליום מהי יתרת העלות המופחתת ש .36

 ש"ח 80,889 א.

 ש"ח 84,445 ב.

 ש"ח 85,515 ג.

 ש"ח 87,890 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 39-37נתונים לשאלות 

 :31/12/15להלן יתרות בש"ח מספרי החשבונות של המפעל "גלידת משהו משהו" ליום 

 
 הערות יתרה שם החשבון מספר

בשיעור  2015טרם הופרש פחת לשנת  428,000 מכונות ייצור 1

 בשיטת הקו הישר 10%

 . 12/15טרם שולמו דמי שכירות לחודש  107,800 הוצאות שכירות מבנה 2

 הנח כי דמי השכירות החודשיים קבועים.

 למפעל  יםמהוצאות השכירות מיוחס 75%

 75%מיוחסים לחנות המכירות,  10% 38,900 מסי עירייה 3

 ההנהלה למפעל, והשאר למשרד

  324,900 קניות חומרי גלם 4

הסכום כולל שכר למזכירת המנהל בסך  344,600 שכר פועלי ייצור 5

 ש"ח 4,600

להובלת  30%-להובלת חומרי גלם, ו 70% 9,000 הובלה למחסן 6

 חומרי עזר

  78,900 קניות חומרי עזר 7

הנחות מסחריות  8

 שנתקבלו 

 חומרי גלםההנחות נתקבלו מספקים של  3,900

  28,000 תחזוקת חנות המכירות 9

  23,000 עבודות חוץ 10

 
 נתונים בש"ח על המלאי:

 
 1/1/15 31/12/15 

 280,600 390,200 חומרי גלם

 48,000 62,870 חומרי עזר

 103,900 225,600 תוצרת מוכנה
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 ?31/12/15בכמה מסתכמת עלות החומרים ליום  .37

 ש"ח 387,770 א.

 ש"ח 396,770 ב.

 ש"ח 526,500 ג.

 ש"ח 533,370 ד.

 ?31/12/15בכמה מסתכמת עלות חרושת ופחת ליום  .38

 ש"ח 42,800 א.

 ש"ח 117,600 ב.

 ש"ח 160,175 ג.

 ש"ח 183,175 ד.

 ?31/12/15בכמה מסתכמת עלות המוצרים שנוצרו ליום  .39

 ש"ח 1,056,545 א.

 ש"ח 1,177,975 ב.

 ש"ח 1,314,875 ג.

 ש"ח 1,400,275 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 42-40נתונים לשאלות 

 :31/12/15להלן יתרות בש"ח מספרי החשבונות של מפעל לייצור שוקולדים ליום 

 
 הערות יתרה שם החשבון

  40,800 הכנסות משכירות מחסן

  43,600 הוצאות ביטוח מבנה המפעל

  24,000 עבודות חוץ

  1,860,000 מכירות סחורה

  1,120 הכנסות ריבית פק"מ

 למפעל והשאר להנהלה 75%  98,000 הוצאות חשמל

לעובדי הנהלה והשאר לעובדי  10% 620,000 משכורות ושכר עבודה

 המפעל

  427,500 סה"כ עלות חומרים שנצרכו

  242,000 תוצרת מוכנה 1/1/15מלאי 

  248,000 תוצרת מוכנה 31/12/15מלאי 

 ?31/12/15לשנה שנסתיימה ביום  בכמה מסתכמת עלות המכירות והעיבוד .40

 ש"ח 1,114,600 א.

 ש"ח 1,120,600 ב.

 ש"ח 1,201,100 ג.

 ש"ח 1,202,220 ד.

 ?31/12/15בכמה מסתכמות הוצאות הנהלה וכלליות לשנה שנסתיימה ביום  .41

 ש"ח 43,600 א.

 ש"ח 86,500 ב.

 ש"ח 117,100 ג.

 ש"ח 582,000 ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 ?31/12/15הנקי לפני מס לשנה שנסתיימה ביום ההפסד \בכמה מסתכם הרווח .42

 ש"ח 694,820רווח בסך  א.

 ש"ח 694,820הפסד בסך  ב.

 ש"ח 735,620רווח בסך  ג.

 ש"ח 735,620הפסד בסך  ד.

 

 43נתונים לשאלה 

בני ודניאל שותפים בעסקה משותפת. בין השניים סוכם על שיטת הרישום המלא שבה כל שותף 

ש"ח לא כולל  6,000מכר בני ללקוח רון סחורה בסך  1/5/16העסקה. ביום רושם את כל פעולות 

 מע"מ.

 מהי פקודת היומן שירשום דניאל בספריו בגין המכירה? .43

 א.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עסקה משותפת  לקוח רון

 מס עסקאות

7,020 6,000 

1,020 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 מכירת סחורה  לקוח רון

 מס עסקאות

7,020 6,000 

1,020 

 .ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 6,000 6,000 עסקה משותפת  לקוח רון

 .ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 6,000 6,000 עסקה משותפת  חו"ז בני
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 44נתונים לשאלה 

חגית ודנית שותפות בעסקה משותפת. בין השתיים סוכם על שיטת הרישום המלא שבה כל שותפה 

 ש"ח  6,000מכרה חגית ללקוח עומר סחורה בסך  22/3/16רושמת את כל פעולות העסקה. ביום 

 לא כולל מע"מ. 

קבל שחגית זכאית ל 3%מהי פקודת היומן שתרשום דנית בספריה בגין עמלת מכירות בשיעור  .44

 על המכירה?

 .א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עסקה משותפת

 מס תשומות

 הכנסות עמלה

 מס עסקאות

180.00 

30.60 

180.00 

30.60 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 עסקה משותפת

 מס תשומות

 180.00 חו"ז חגית

30.60 

210.60 

 .ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 180.00 180.00 חו"ז חגית עסקה משותפת

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 180.00 180.00 עסקה משותפת חו"ז חגית

 

 בעסקה משותפת, על מה מעידה יתרת חובה בחשבון חו"ז שותף? .45

 על סכום החוב של השותף בעסקה. א.

 על חלקו של השותף בהפסד של העסקה. ב.

 על סכום הרכוש של השותף לעסקה. ג.

 שיש לשלם לשותף בהתחשבנות בסיום העסקה. על הסכום ד.
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

בעסקת משגור סוכם בין השגיר חגי לשוגר אברהם כי השוגר ינפיק את כל המסמכים הקשורים  .46

 בעסקת המשגור. מהי פקודת היומן שירשום אברהם בספריו בגין עמלת מכירות בסך

 ש"ח שחגי זכאי לקבל? 3,000

 א. 

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות עמלה

 מס תשומות

 3,000 חו"ז חגי

510 

3,510 

 ב.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 משגור עם חגי

 מס תשומות

 3,000 חו"ז חגי

510 

3,510 

 ג.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות עמלה

 מס תשומות

 3,000 הכנסות עמלה

510 

3,510 

 ד.

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 3,000 3,000 הכנסות עמלה חו"ז אברהם

 
 48-47נתונים לשאלות 

 יוסי הוא שגיר בעסקו של גדעון. בין הצדדים הוחלט כי:

 השוגר ינפיק את כל המסמכים הקשורים בעסקה. •

 על מכירותיו. 8%השגיר יהיה זכאי לקבל עמלת מכירות בשיעור  •

 

 להלן אירועי עסקת המשגור: 

 ש"ח ליחידה. 50לפי מחיר קרן של יחידות  1,000גדעון שלח ליוסי  •

 ש"ח ליחידה במזומן. 5גדעון שילם בעבור הובלת הסחורה  •

 ש"ח ליחידה תמורת צ'ק מעותד. 80.75הסחורה במחיר של את כל יוסי מכר  •

 פי ההסכם.-יוסי הנפיק חשבונית בגין עמלת המכירות שהוא זכאי לקבל על •

 יש להתעלם מנושא המע"מ. הערה: •
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 בכמה מסתכם הרווח של גדעון מעסקת המשגור? .47

 ש"ח 20,690 א.

 ש"ח 19,290 ב.

 ש"ח 31,590 ג.

 ש"ח 31,690 ד.

 בכמה מסתכם הרווח של יוסי מעסקת המשגור? .48

 ש"ח 6,460 א.

 ש"ח 6,790 ב.

 ש"ח 10,270 ג.

 ש"ח 11,270 ד.

 העלות ההיסטורית:עקרון פי -על .49

 .ת שבגינן יצאו, ללא קשר למועד תשלום ההוצאות בפועלכל ההוצאות יירשמו עם ההכנסו .א

תה ועל מצבה במהלך התקופות וליח באופן אחיד ועקיב על תוצאות פעתדוו החברה .ב

 .החשבונאיות

תחלק את הפעילות הפיננסית החשבונאית לתקופות קצובות של שנה לשם  החברה .ג

 .עריכת דוחות כספיים

 .פי העלות המקורית-פעולותיהן עלהחברות מחויבות לרשום את  .ד

 לפניך שתי טענות הנוגעות לרישום חשבונאי: .50

עקרון התקופה החשבונאית מניח שניתן לחלק את הפעילות הפיננסית לשנה  :1טענה 

 קלנדרית לשם עריכת דוחות כספיים.

הוצאות פיהם ניתן לקבוע באילו -עקרון ההכרה בהכנסה מציג קווים מנחים אשר על :2טענה 

 .של העסק יש להכיר ומתי

 נכונה. 1רק טענה  א.

 נכונה.  2רק טענה  ב.

 שתי הטענות נכונות. ג.

 שתי הטענות אינן נכונות. ד.

 
 

 בהצלחה!
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
 אגף בכיר להכשרה מקצועית ופיתוח כח אדם

 תחום בחינות
 

 

 נוסחאון לבחינות בהנהלת חשבונות
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משרד העבודה, הרווחה 
 והשירותים החברתיים
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 הלוואה המוחזרת בתשלומים חודשיים שווים .8
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 ערך נוכחי לסדרה אינסופית .10
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 ערך נוכחי לסדרה אינסופית, כשהתקבולים או התשלומים מתבצעים בתחילת התקופה .11
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