
 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  1עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 (בסיסי+מתקדם) 2+1סוג קורס מנהל חשבונות 
 עיוניגמר מבחן 

 
 :הנחיות לנבחן

 

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

 .שאלות 50בשאלון  מבנה השאלון ומפתח הערכה:

 .כולןעליך לענות על 

 נקודות(. 2ל השאלות שוות בערכן )כ

 .55 ציון עובר במבחן:

 

 ., כלי כתיבה, נוסחאון מצורףאישימחשבון  שימוש:לחומר עזר מותר 

 

 הנחיות כלליות:

 .בעט בלבד סמן את התשובה שבחרת בתשובון .1

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

 

 .17%המע"מ מחושב לפי  הנחיות מיוחדות:

 

 .וחצי ארבע שעות משך הבחינה:

 

 כאחד ןולנבח נתההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות לנבח

 

 

 

 

 

 !בהצלחה
 למדינת ישראל כל הזכויות שמורות© 

 לשדר או לקלוט אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע,

 .זהשום חלק משאלון  –י או אחר מכנ אלקטרוני, אופטי,בכל אמצעי 

 רשות בכתב ללא עשה שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהואילא י

 מחלקת הבחינות של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.מאת מנהל 

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

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  2עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

, כדי 2.5%מה הסכום שיש להפקיד היום בתכנית חיסכון ששיעור התשואה השנתית שלה  .1

 שנים?  5ש"ח בתום  45,000שייצברו בה 

 .ש"ח 45,000.00 .א

 .ש"ח 39,773.44 .ב

 .ש"ח 42,424.24 .ג

 .ש"ח 37,373.73 .ד

 

$.מהו סכום  340,000שנים הוא  3בעוד  בית מגורים במיאמי, ארה"ב,המחיר הצפוי של  .2

ההשקעה/הקנייה המרבי שיש להשקיע/לשלם בעבורה היום, בהנחה שלא ניתן להשכיר את 

 $3.60 = 1נתון שער הדולר:  ]?8%-הדירה, אם רוצים שההשקעה תישא תשואה גבוהה יותר מ

 .[ש"ח

 .ש"ח 891,650.66 .א

 .ש"ח 981,650.66 .ב

 .ש"ח 971,650.66 .ג

 ח.ש" 991,650.66 .ד

 

שנים, כאשר  7ש"ח בכל שנה, במשך  1,200חיסכון שבה מופקדים  קופתמהו הערך העתידי של  .3

 ?2.4%שיעור הריבית השנתית הוא 

 .ש"ח 9,207.05 .א

 ש"ח.  9,000.00 .ב

 ש"ח. 9,029.58 .ג

 ש"ח. 9,011.11 .ד

 

 בסמכות: היאברירת המחדל בדיני החברות היא שההכרזה על חלוקת דיבידנד בחברה  .4

 מנכ"ל החברה. .א

 האסיפה הכללית. .ב

 הדירקטוריון. .ג

 בעלי המניות. .ד



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  3עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 מהו "שיפוי" בהקשר של ביטוח? .5

 התשלום המשולם מידי תקופה עבור פוליסת הביטוח. .א

 העמלה שמקבל סוכן הביטוח מחברת הביטוח. .ב

 פיצוי שניתן למבוטח בגין נזק לרכושו. .ג

 דמי השתתפות עצמית של בעל הפוליסה לאור מקרה ביטוח. .ד

 

 למונח "תוצר לאומי גולמי" )תל"ג(:מה המשפט הנכון ביותר בהתייחס  .6

 התל"ג מתייחס למתן שירותים, ולא למכירת סחורות. .א

 .למתן שירותיםולא מכירת סחורות להתל"ג מתייחס  .ב

 תיכון ובאירופה.ההתל"ג אינו נמדד במדינות המזרח  .ג

ההכנסות של גורמי ייצור מקומיים בשל פעילותם מחוץ לגבולות  התל"ג כולל, בין היתר, .ד

 .המדינה

 

 7נתון לשאלה 

 להלן מסמך שהתקבל מעיריית חולון:

 

 חשבון תקופתי

 2017אוגוסט -ארנונה לחודשים יולי

 עיריית חולון

 

 לכבוד: שוקת ניהול בע"מ

 22/694/6559, חולון, נכס מספר 22כתובת הנכס: הנושרים 

 מ"ר. 200תאור הנכס: חנות למסחר, גודל הנכס: 

 

 הסכום  22456587662מספר מסלקה: 

 לתשלום

  ש"ח. 680

 התשלום יבוצע בהוראת קבע 

 

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  4עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 מהי פקודת היומן שתירשם בגין מסמך זה? .7

  .א

 

 

 

 .ב

 

 

 ג.

 

 

 ד.

 

 

 

  

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 קניות סחורה
 מס תשומות

 680.00 קופת מזומנים
115.60 

795.60 
 

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 מיסים עירוניים
 מס תשומות

 581.20 קופת מזומנים
98.80 

680.00 
 

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 680 680 עובר ושב מיסים עירוניים

 זכות חובה ן זכות-ח חובהן -ח

 795.60 795.60 עובר ושב מיסים עירוניים

]הקלד ציטוט מהמסמך או סיכום של נקודה 

מעניינת. באפשרותך למקם את תיבת 

הטקסט בכל מקום במסמך. השתמש 

בכרטיסיה 'כלי ציור' כדי לשנות את עיצוב 

 תיבת הטקסט 'ציטוט'.[



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  5עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 8ה נתונים לשאל

מסגרות לתמונות להלן חשבונית מס קבלה שנרשמה בספרי בית העסק "שירן הפקות" העוסק במכירת 

 :ואלבומי יוקרה

 

 שירן הפקות 

 ראשון לציון 15 דוד אלעזררחוב 

 עוסק מורשה

021701487 

 

 1/4/2017 תאריך:

 560קבלה מספר /חשבונית מס

 העתק

 תל אביב 12 דיזינגוף, רחוב צילומי גאון לכבוד:

מחיר  פרטים כמות

 יחידה

 סה"כ

 6,250 250 מסגרות לתמונות 25

 12,000 300 אלבומי יוקרה 40

    

 סה"כ                                                   

 מע"מ 17%                                                   

 סה"כ לתשלום                                              

 נתקבל:

18,250 

3,102.50 

21,352.5 

 סכום חשבון ז"פ סניף בנק מס' צ'ק

7755 12 620 25/5/17 3225 16,352.5 

 מזומן

 סה"כ

5,000.00 

21,352.5 

  אג'. 50-עשרים ואחד אלף שלוש מאות וחמישים ושתיים ש"ח ו סכום במילים:

 שירן הפקות חתימה:

 

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  6עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 מהי פקודת היומן שתירשם בגין מסמך זה? .8

  .א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 שיקים לקבל
 קופת מזומן

 מכירת סחורה
 מע"מ עסקאות

16,352.50 
5,000.00 

18,250.00 
3,102.50 

  .ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 שיקים לקבל
 קופת מזומן

 מכירת סחורה
 מע"מ עסקאות

18,250.00 
3,102.50 

18,250.00 
3,102.50 

  .ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 שיקים לקבל
 קופת מזומן

 מכירת סחורה
 מע"מ עסקאות

16,352.50 
5,000.00 

16,352.50 
5,000.00 

  .ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 סחורהמכירת 
 מע"מ עסקאות

לקוח צילומי 
 גאון

16,352.50 
5,000.00 

21,352.50 

 

 השפעת הנחות מסחריות שנתקבלו מספקים של חומרי גלם תהיה? .9

 הקטנה של עלויות הנהלה וכלליות. .א

 הקטנה של עלות היצור. .ב

 הקטנה של הרווח הגלום. .ג

 הקטנה של הוצאות החרושת. .ד

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  7עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 10-13נתונים לשאלות 

 חברה ישראלית אשר שוקלת לייבא ריהוט יוקרתי מאיטליה. היאחברת בר לבב 

 להלן הצעה שקיבל מנכ"ל חברת בר לבב מהספק בחו"ל:

 ש"ח 800     מחיר יחידה במחסן היצואן

 ש"ח 840  מחיר יחידה מוטענת על האנייה בנמל הספק

 ש"ח 50      הובלה ימית ליחידה

 ש"ח 40     הוצאות ביטוח ימי ליחידה

 .C.I.Fממחיר  50%    מכס, שחרור והובלה למחסן הוצאות

 

 הוא: EX.Wהמחיר ליבוא יחידה לפי  .10

 ש"ח. 840 .א

 ש"ח. 800 .ב

 ש"ח. 890 .ג

 ש"ח. 930 .ד

 

 הוא: F.O.Bהמחיר ליבוא יחידה לפי  .11

 ש"ח. 840 .א

 ש"ח. 800 .ב

 ש"ח. 890 .ג

 ש"ח. 930 .ד

 

 הוא: C.I.Fהמחיר ליבוא יחידה לפי  .12

 ש"ח. 840 .א

 ש"ח. 800 .ב

 ש"ח. 890 .ג

 ש"ח. 930 .ד

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  8עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 הוא: D.D.Pהמחיר ליבוא יחידה לפי  .13

 ש"ח. 1,395 .א

 ש"ח. 930 .ב

 ש"ח. 890 .ג

 ש"ח. 465 .ד

 

 

 14-81לות נתונים לשא

 1עמותה המסייעת בחלוקת מזון לנזקקים. להלן יתרות מתוך מאזן העמותה ליום  היאעמותת "נזקקי" 

 :2016בינואר 

 יתרה   חשבון

  147,000  בנק עובר ושב

 60,000  מלאי מוצרי מזון

 992,000   מבנה )נטו(

 165,000  ציוד וריהוט )נטו(

 114,000   ספקים

 1,250,000   נכסים נטו

 :2016להלן פירוט התקבולים והתשלומים של העמותה לשנת 

 סכום  תשלומים  סכום   תקבולים

 90,000  משכורות ונלוות 95,000   דמי חבר

 26,000  אחזקת מבנה 160,000   תרומות

 90,000 קניות מוצרי מזון 200,000  תקצוב מרשויות

 74,000 תשלומים לספקים 40,000 תקציב משרד התרבות

 

 :נתונים נוספים

 )קו ישר(. 5%. שיעור הפחת השנתי הוא 2011ביולי  1המבנה נרכש ביום  .1

 )קו ישר(. 12.5%. שיעור הפחת השנתי הוא 2013ביולי  1הציוד והריהוט נרכשו ביום  .2

 ש"ח. 450 הם. דמי המנוי לשנה חברים 240בעמותה יש  .3

 ש"ח. 10,000 - המשכורת החודשית של עובדי העמותה מסתכמים ל .4

 ש"ח. 112,000 - מסתכם ב 2016בדצמבר  31שווי מלאי מוצרי המזון ליום  .5



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  9עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 הן: 2013הוצאות הפחת בגין הרכוש הקבוע לשנת  .14

 ש"ח. 30,000 .א

 ש"ח. 79,000 .ב

 ש"ח. 49,000 .ג

 ש"ח. 94,000 .ד

 

 הן: 2016בגין הרכוש הקבוע לשנת הוצאות הפחת  .15

 ש"ח.  120,000 .א

 ש"ח. 79,000 .ב

 ש"ח. 49,000 .ג

 ש"ח. 94,000 .ד

 

 הוא: 2016סכום בלאי המזון לשנת  .16

 ש"ח. 36,000 .א

 ש"ח. 38,000 .ב

 ש"ח. 40,000 .ג

 ש"ח. 42,000 .ד

 

 הוא: 2016מחזור הפעילות לשנת  .17

 ש"ח. 508,000 .א

 ש"ח. 495,000 .ב

 ש"ח. 498,000 .ג

 ש"ח. 500,000 .ד

 

 הוא: 2016לשנת  עלות הפעילות .18

 ש"ח. 266,000 .א

 ש"ח. 508,000 .ב

 ש"ח. 298,000 .ג

 ש"ח. 278,000 .ד



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  10עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 איזה מהמשפטים הבאים נכון? .19

 .)מוסד ללא כוונות רווח( בהכרח מלכ"ר היאכל עמותה  .א

 בהכרח עמותה. הואכל מלכ"ר )חברה ללא כוונות רווח(  .ב

 בהכרח עמותה. היא)חברה לתועלת הציבור( כל חל"צ  .ג

 .בהכרח חל"צ )חברה לתועלת הציבור( היאכל עמותה  .ד

 

 כחלק מסעיף: 31.12.2016עמלה ששילם מפעל יצרני לסוכן המכירות שלו תופיע בתאריך  .20

 עלות הייצור והעיבוד. .א

 הוצאות הנהלה וכלליות. .ב

 הוצאות מכירה. .ג

 עלות העיבוד והמכירות. .ד

 

 :הואתקציב בלתי רגיל ברשות מקומית  .21

 למימון פרויקטים חד פעמיים.תקציב עירייה רב שנתי המיועד  .א

 תקציב ייחודי למחלקת החינוך והרווחה ברשות המקומית. .ב

 ספר הנהלת החשבונות של הרשות המקומית. .ג

 התקציב השוטף של הרשות המקומית לתפעול שוטף. .ד

 

 מהו הבסיס לרישומי הנהלת החשבונות ברשות מקומית? .22

 מצטבר. .א

 מזומן. .ב

 מצטבר מתוקן. .ג

 מזומן מתוקן. .ד

 

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  11עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 23-26נתונים לשאלות 

 שנים. 3קבלן מבצע חתם על חוזה ביצוע להקמת מבנה מגורים שיימשך 

 הכנסות הקבלן מהפרויקט: על אודותלהלן מידע 

 ש"ח. 250,000 שנה ראשונה

 ש"ח. 250,000  שנה שניה

 ש"ח. 250,000 שנה שלישית

 

 העלויות בפרויקט, על פיהן יקבע שיעור ההשלמה של הפרויקט: על אודותלהלן מידע 

 שנה שלישית שנה שניה שנה ראשונה עלויות

 125,000 250,000 250,000 עלויות בפועל בתקופה

 0 250,000 875,000 עלויות השלמה צפויות

 

 מהו הרווח או ההפסד שירשום הקבלן, אם בכלל, בדו"ח רווח והפסד בשנה הראשונה? .23

 אפס. .א

 ש"ח. 250,000רווח בסך  .ב

 ש"ח. 625,000רווח בסך  .ג

 ש"ח. 875,000הפסד בסך  .ד

 

 ח רווח והפסד בשנה השניה?"מהו הרווח או ההפסד שירשום הקבלן, אם בכלל, בדו .24

 אפס. .א

 ש"ח. 250,000רווח בסך  .ב

 ש"ח. 625,000רווח בסך  .ג

 ש"ח. 875,000הפסד בסך  .ד

 

 ח רווח והפסד בשנה השלישית?"בדו מהו הרווח או ההפסד שירשום הקבלן, אם בכלל, .25

 אפס. .א

 ש"ח. 250,000רווח בסך  .ב

 ש"ח. 125,000רווח בסך  .ג

 ש"ח. 125,000הפסד בסך  .ד



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  12עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 חות הכספיים של הקבלן המבצע?"מתי יוצג חשבון "עבודות בביצוע" בדו .26

 בשנה הראשונה ובשנה השנייה. .א

 בשנה השנייה ובשנה השלישית. .ב

 בשנה הראשונה ובשנה השלישית. .ג

 הראשונה, בשנה השנייה ובשנה השלישית.בשנה  .ד

 

 28-27נתונים לשאלות 

 :2016בדצמבר  31להלן יתרות מתוך ספרי החשבון של חברת "עמית" בע"מ ליום 

 חח"ד )חשבון חד צידי(

 הלח"מ )הפרשה לחובות מסופקים(

 יתרה   שם חשבון  יתרה  שם חשבון

 240,000    לקוחות 2,300,000 מבנה משרדים

 114,000   שיקים לפרעון 480,000  וציודמכונות 

 120,000    ריהוט 50,000  ספקים

 96,000  פחת נצבר מכונות וציוד 150,000 שיקים לקבל

 16,000   הוצאות מראש 72,000 פחת נצבר ריהוט

 180,000 (1.1.18-הלוואה )פרעון ב 100,000 חח"ד )משיכת יתר(

 640,000 משרדיםפחת נצבר מבנה  220,000 שיקים לגבייה

 420,000 (1.1.19-הלוואה )פרעון ב 12,000  הלח"מ

 1,900,000   הון בעלים 46,000 משיכות פרטיות

 

 הוא: 31.12.2016ח המאזן ביום "הרכוש השוטף שיירשם בדו .27

 ש"ח. 614,000 .א

 ש"ח. 598,000 .ב

 ש"ח. 626,000 .ג

 ש"ח. 514,000 .ד

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  13עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 הוא: 31.12.2016ח המאזן ביום "הרכוש הקבוע שיירשם בדו .28

 ש"ח. 2,900,000 .א

 ש"ח. 2,732,000 .ב

 ש"ח. 2,092,000 .ג

 ש"ח. 2,188,000 .ד

 

 איזה סעיף לא נכלל ב "עלות הייצור והעיבוד"? .29

 מלאי פתיחה חומרי גלם. .א

 מלאי פתיחה מוצרים גמורים. .ב

 מלאי פתיחה מוצרים בתהליך. .ג

 תשובות א+ג נכונות. .ד

 

 (:IFRS) לאומי-ביןלפניך שתי טענות בהקשר לתקן דיווח כספי  .30

 .שבונאי את עקרון העלות ההיסטורית: התקן קובע כי יש ליישם בכל דיווח ח1טענה 

 .(FIFO: התקן קובע כי לא תותר הערכת מלאי בשיטת נכנס ראשון יוצא ראשון )2טענה 

 רק טענה א' נכונה. .א

 רק טענה ב' נכונה. .ב

 שתי הטענות נכונות. .ג

 שתי הטענות אינן נכונות. .ד

 

 משפטים: להלן שני .31

 ההפרש בין הנכסים לבין התחייבויות משקף את הון הבעלים. -משפט א'

 הגדלת נכסים גורמת בהכרח להגדלת סעיפי ההתחייבויות. -משפט ב'

 רק משפט א' נכון. .א

 רק משפט ב' נכון. .ב

 שני המשפטים נכונים. .ג

 שני המשפטים אינם נכונים. .ד

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  14עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 32-33נתונים לשאלות 

ש"ח.      49,200ובו יתרת חובה בסך  30.6של חשבונו בבנק "דבש" ליום  רן קיבל העתק-בית העסק שי

 .ח"ש 71,570 בסך זכות יתרת קיימת רן-שי חברת בספרי

 בדיקה שערכת העלתה את הממצאים הבאים:

 ש"ח ששולם לספק, טרם הוצג בבנק. 11,600בסך  88שיק מספר  .1

ש"ח. סכום זה נרשם בבנק  5,600מנהל החשבונות בעסק הפקיד בחשבונו הפרטי בבנק סך של  .2

 בחשבון העסק.

 נרשם בבנק ביום למחרת. 30.6ש"ח שהופקד בבנק ביום  24,400סכום של  .3

ש"ח.  28,200נרשמה בספרי העסק בסכום של  20/6ש"ח מיום  22,800הפקדת מזומנים בסך  .4

 ש"ח. 22,800 הואהסכום הנכון 

ש"ח בהפקדה ישירה לחשבון העסק.  14,000רן שילם על חשבון חוב סכום של -לקוח של שי .5

 ונרשמה. 2.7הודעה נמסרה לבית העסק ביום 

 

 ?1מהי פקודת היומן שתירשם בגין נתון מספר  .32

  .א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 11,600 11,600 לקוחות בנק עובר ושב

  .ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 11,600 11,600 בנק עובר ושב לקוחות

  .ג

 זכות חובה זכותן -ח ן חובה-ח

 23,200 23,200 לקוחות בנק עובר ושב

 

 בית העסק לא ירשום פקודת יומן.  .ד

 

 ?4מהי התיקון הנדרש בגין נתון מספר  .33

 בספרי העסק. עובר ושביש לחייב את חשבון ה .א

 בספרי העסק. עובר ושביש לזכות את חשבון ה .ב

 יש לחייב את חשבון העסק בספרי הבנק. .ג

 בספרי הבנק. יש לזכות את חשבון העסק .ד
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 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
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משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

 והשירותים החברתיים הרווחההעבודה, משרד 
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 תחום בחינות

 

 

 34-35נתונים לשאלות 

 :2016להלן פירוט משכורותיהם של שתי עובדות בחברת כלנית בע"מ לחודש פברואר 

 משכורת ברוטו שם העובדת

 ש"ח 6,750 ורד יפית

 ש"ח 6,200 נורית פרח

 

 :הוצאות סוציאליות של המעסיק

 ביטוח לאומי

 3.45% - ש"ח 5,171עד למשכורת של 

 5.9% - ש"ח 5,171של  מעל למשכורת

 מהשכר ברוטו. 8.33% - הפרשה לפיצויים

 מהשכר ברוטו. 6.5% -הפרשה לתגמולים

 

מהו סכום חלקו של המעסיק "כלנית" בתשלום לביטוח לאומי בגין עובדיו לחודש פברואר  .34

2016? 

 ש"ח. 511 .א

 ש"ח. 357 .ב

 ש"ח. 5,171 .ג

 ש"ח. 517 .ד

 

 ?2016"כלנית" לחודש פברואר בכמה מסתכמות ההוצאות הסוציאליות של המעסיק  .35

 ש"ח. 2,431 .א

 ש"ח. 4,231 .ב

 ש"ח. 3,214 .ג

 ש"ח. 3,412 .ד
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 25מתוך  16עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 36-37נתונים לשאלות 

 הואש"ח ליחידה. שווי המימוש באותו יום  145יחידות במחיר  270כולל  2016בדצמבר  31המלאי ליום 

 ש"ח ליחידה. 12.5-ש"ח ליחידה, הוצאות המכירה הסתכמו ל 160

 

 ?31.12.2016מהו ערך המלאי הסופי לפי שווי המימוש נטו ליום  .36

 ש"ח. 39,150 .א

 ש"ח. 46,400 .ב

 ש"ח. 43,200 .ג

 ש"ח. 39,825 .ד

 

 ?31.12.2016מהו ערך המלאי הסופי שירשם בספרי החברה ליום  .37

 ש"ח. 39,150 .א

 ש"ח. 46,400 .ב

 ש"ח. 43,200 .ג

 ש"ח. 39,825 .ד
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 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  17עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 38-39 נתונים לשאלות

 :31.12.2016להלן נתוני השותפות ליום 

 יתרה   שם חשבון  יתרה  שם חשבון

 105,000    זכאים 288,000  רכוש שוטף

 150,000   הון אלעד 417,000 רכוש קבוע נטו

 210,000   הון עופר     

 240,000   הון תמיר     

 :נתונים נוספים

 הצטרף השותף ארז לשותפות. 31.12.2016ביום  .1

 מהזכויות. 20%ש"ח תמורת  130,000ארז שילם לשותפים סך של  .2

 הוחלט כי צירופו של ארז כשותף יטופל בגישת המוניטין. .3

 

 חלקו של השותף ארז ברווחי השותפות החדשה הוא: .38

 .20% .א

 .25% .ב

 .30% .ג

 .43% .ד

 

 חלקו של השותף תמיר ברווחי השותפות החדשה הוא: .39

 .25% .א

 .28% .ב

 .30% .ג

 .32% .ד

 

 מה מהמשפטים הבאים אינו נכון? .40

 תורכב משני שותפים מוגבלים ושני שותפים כלליים.ניתן ששותפות מוגבלת  .א

 שותפים. 20יהיו ייתכן שבמשרד עורכי דין  .ב

 אין חובה לרשום שותפות כללית ברשם השותפויות. .ג

 שותף מוגבל לא ישמש כמורשה חתימה ולא יוסמך לנהל את השותפות. .ד
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 25מתוך  18עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 מה מאפיין קבלן בונה? .41

 הוא בונה על קרקע שבבעלותו. .א

 חודשים. 12רים בעבור יזם בתקופה של עד הוא בונה בנייני מגו .ב

 הוא מכיר בהכנסה לפי שיטת ההתקדמות של העבודה. .ג

 הוא עובד על פי חוזה ביצוע ועל פי מפרט ספציפי )טבלת כמויות( לבנייה. .ד

 

 לפניך שתי טענות בהקשר לקבלן מבצע: .42

העלויות : לצורך חישוב שיעור ההשלמה בשיטת ייחוס עלויות, מחלקים את סך 1טענה 

 המצטברות בפועל בסך עלויות הפרויקט המצטברות, כולל עלויות צפויות.

: לצורך חישוב שיעור ההשלמה בשיטת ייחוס עלויות, אין להתייחס לעלויות שאינן 2טענה 

 תורמות להתקדמות העבודה.

 רק טענה א' נכונה. .א

 רק טענה ב' נכונה. .ב

 שתי הטענות נכונות. .ג

 שתי הטענות אינן נכונות. .ד

 

 לאומית?-הו אחד הסיכונים ליבואן במסגרת עסקת סחר ביןמ .43

 קבלת הסחורה באיחור רב. .א

 איחור רב בזמן התשלום. .ב

 אובדן תחרות חופשית. .ג

 באחריותו. הפגיעה בסחורה בזמן שהיית .ד

 

 מהו שטר מטען? .44

 שטר חוב, התחייבות של החותם או הערבים לפרוע את הסכום הנקוב בו. .א

 תמורה בעבור סחורה שבבעלותו.מסמך המבטיח לספק בחו"ל לקבל  .ב

 מסמך ובו פירוט הסחורה, והאוחז בו הוא הבעלים של הסחורה. .ג

 התחייבות בלתי חוזרת של הבנק לשלם ליצואן עבור הסחורה. .ד
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 25מתוך  19עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

ינפיק את כל המסמכים  כי השוגר קפריסלשוגר  שיראלבעסקת משגור סוכם בין השגיר  .45

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

 זכאי לקבל? ששיראלש"ח  8,200

  .א

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות עמלה
 מס תשומות

 8,200 שיראלחו"ז 
1,394 

9,594 

  .ב

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 שיראלעם  משגור
 מס תשומות

 8,200 שיראלחו"ז 
1,394 

9,594 

  .ג

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 הוצאות עמלה
 מס תשומות

 8,200 הכנסות עמלה
1,394 

9,594 

  .ד

 זכות חובה ן זכות-ח ן חובה-ח

 8,200 8,200 הכנסות עמלה קפריסחו"ז 

 

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  20עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 46-47נתונים לשאלות 

מיכאל הוא שגיר בעסקו של שמואל. בין הצדדים הוחלט כי השוגר ינפיק את כל המסמכים הקשורים 

 על מכירותיו. 7%בעסקה. השגיר יהיה זכאי לקבל עמלת מכירות בשיעור 

 

 : ת המשגוראולהלן אירועי עסק 

  ש"ח ליחידה. 48יחידות לפי מחיר קרן של  1,000שמואל שלח למיכאל 

  ש"ח ליחידה במזומן. 5הובלת הסחורה שמואל שילם בעבור 

  ש"ח ליחידה תמורת צ'ק מעותד. 88מהסחורה במחיר של  90%מיכאל מכר 

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

 .מיכאל החזיר לשמואל את יתרת הסחורה שלא נמכרה 

 

 [.הערה: יש להתעלם מנושא המע"מ]

 

 של שמואל מעסקת המשגור? בכמה מסתכם הרווח .46

 ש"ח. 20,690 .א

 ש"ח. 25,456 .ב

 ש"ח. 31,590 .ג

 ש"ח. 31,690 .ד

 

 בכמה מסתכם הרווח של מיכאל מעסקת המשגור? .47

 ש"ח. 5,544 .א

 ש"ח. 4,455 .ב

 ש"ח. 10,222 .ג

 ש"ח. 11,444 .ד

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  21עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 48-50נתונים לשאלות 

 :31.12.2016להלן יתרות אחדות ממאזן הבוחן של מפעל תעשייתי "נחושתן" ליום 

 הערות בש"חיתרה  שם החשבון מס"ד

 לייצור 75% 231,000 שכר עבודה ומשכורות 1

 למכונות המפעל 145,000 חשמל וכח 2

= 31.12.2016מלאי חומרים ליום  115,000 1.1מלאי חומרים  3

 ש"ח 269,100

טרם נרשמה החזרה לספק בסך  541,000 קניות חומרים 4

 ש"ח 13,000

 למבנה המפעל 70% 90,000 אחזקת מבנים 5

 למבנה המפעל 60% 48,000 ארנונה 6

מלאי מוצרים בתהליך  7

1.1 

מלאי מוצרים בתהליך ליום  114,000

 ש"ח 100,000= 31.12.2016

מלאי מוצרים מוגמרים  8

1.1 

מלאי מוצרים מוגמרים ליום  276,000

 ש"ח 128,000= 31.12.2016

ש"ח. זמין לשימוש  25,608ערך גרט=  210,000 ציוד תעשייתי 9

, שיטת סכום 1.6.2012-החל מ

 8ספרות שנים יורד, אורך חיים= 

 שנים

  1,100 הובלת חומרים למחסן 10

 

בכמה מסתכמות הוצאות הפחת בגין הציוד במפעל "נחושתן" לשנה שהסתיימה ביום  .48

31.12.2016? 

 ש"ח. 20,488 .א

 ש"ח. 22,622 .ב

 ש"ח. 23,049 .ג

 ש"ח. 25,610 .ד

 



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  22עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

עלות החומרים שנצרכו ליצור במפעל "נחושתן" לשנה שהסתיימה ביום בכמה מסתכמת  .49

31.12.2016? 

 ש"ח. 373,000 .א

 ש"ח. 373,900 .ב

 ש"ח. 374,500 .ג

 ש"ח. 375,000 .ד

 

 ?31.12.2016 בכמה מסתכמת עלות היצור והעיבוד במפעל "נחושתן" לשנה שהסתיימה ביום .50

 ש"ח. 793,623 .א

 ש"ח. 807,672 .ב

 ש"ח. 821,672 .ג

 ש"ח. 843,623 .ד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !בהצלחה

  



 

 

  

 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  23עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 נוסחאון לבחינות בהנהלת חשבונות

 
 סכום חלקי של טור חשבוני .1 nS 
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 ערך נוכחי של סדרת תשלומים שווים .7
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 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  24עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 בתשלומים חודשיים שוויםהלוואה המוחזרת  .8
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 בסיסי+מתקדם 1+2שם מקצוע הבחינה: הנהלת חשבונות 
 80715סמל מקצוע הבחינה: 

 3025מספר מערכת:
 12/2017הבחינה:מועד 

 25מתוך  25עמוד        תחום בחינות

משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מדינת ישראל

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

 תחום בחינות

 

 

 ערך נוכחי של סדרה צומחת .9
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 ערך נוכחי לסדרה אינסופית .10
K

PMT
VP  

 ערך נוכחי לסדרה אינסופית, כשהתקבולים או התשלומים מתבצעים בתחילת התקופה .11
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