
     תחום בחינות     

 22מתוך  1עמוד                                                                                                                               2022פברואר   

 חשבונאות מעשית מורחבתשם מקצוע הבחינה: 

  81622 סמל מקצוע הבחינה

 
 

 גמר קורס מבחן 
 חשבונאות מעשית מורחבת

  השאלון לדוגמ

 :הנחיות לנבחן

 השאלות. כלענה על ו המבחן פתרוןתחילת  לפניקרא בעיון את ההוראות 

 :מבנה השאלון ומפתח הערכה

 נקודות  10 דיתיצ-חדהנהלת חשבונות  –פרק ראשון 

 נקודות 16  תוכנת שכר –פרק שני 

 נקודות 74 תוכנה להנהלת חשבונות –פרק שלישי 

 נקודות 100 :לוהכ-סך

 .חישובי שכר חייבות להיות עדכניות ליום הבחינהוהתוכנות להנהלת חשבונות 

 

 .כלי כתיבהו פשוט או מחשבון פיננסימחשבון : חומר עזר מותר בשימוש

  .שעות 5: הבחינהמשך 

 56: ציון עובר

 .17%מע"מ מחושב לפי ההנחיות מיוחדות: 

 עגל סכומים לשקל הקרוב.ש לי

 :הנחיות כלליות

את הזהות שלך ו מספר תעודתאת גבי התדפיסים הנדרשים את שמך הפרטי,  רשום בכתב יד על .1

 הבחינה. תאריך

 לשם החברה המוקמת.בעת הקמת החברה בתוכנות, הקלד את פרטיך האישיים כתוספת  .2

 פרטיך האישיים למשגיח.  הנושאים אתבתום הבחינה מסור את השאלון ואת התדפיסים 

 
 :הערה חשובה

אישור של  ,מבחינת משרדנו הם,דף התשובות והשימוש בהם או  קבלת שאלון הבחינה, מחברת הבחינה

 הנבחן לפעול בהתאם. מחויבותעל ידיעת ההנחיות לשמירה על טוהר הבחינות על כל המשתמע מכך ו

 

 ההנחיות כתובות בלשון זכר, אולם מכוונות לשני המינים.

 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל.© 
 אין להעתיק לצלם, לתרגם, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט

 שום חלק משאלון הבחינה. –בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר 
 מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב לא ייעשה שימוש מסחרי ופרסומי

 .משרד הכלכלה והתעשייהמאת מנהלת תחום הבחינות של 
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 נקודות( 10) צידית-הנהלת חשבונות חד –פרק ראשון 

 

 :נתונים כללים

 .בית העסק על פרטים להלן .עסקיםלו לחברות צילום מכונותשל  המכירבו בשיווק עוסק בית העסק "המצלם"

 צידית.-חשבונותיו בשיטה החדסק מנהל את הע

 :פרטי העסק .א

 בית העסק כתובת 65445 מיקוד ,חיפה 2, הגיבורים

 טלפון 04-8613111

 פקס 04-8613112

 מ"מספר תיק במע 551125748

 ניכויים תיק מספר 920777766

 הכנסה במס תיק מספר 551125748

  (12) בפועלים בנק

 
 589 סניף

 99999 (ד"חח) חשבון

 6555 מיקוד 679 חיפה ,5 המלאכה: הבנקכתובת 

 

 הבנק פרטי חשבון

 

  :.202031.12להלן נתונים על מצבת הרכוש הקבוע של בית העסק ליום  .ב

 (אינם כוללים מע"מ)הסכומים בטבלה    

 

  2020חישוב פחת  –המצלם   

       

פחת 
 השנה

שיעור 
 פחת

 עלות
תאריך 
 הפעלה

תאריך 
 רכישה

 מ.ס שם הנכס

 1 מבנה 01.10.2007 01.10.2007 200,000 2% 4,000

 2 רכב 25.11.2015 25.11.2015 50,000 15% 7,500

1,000 10% 10,000 20.11.2019 20.11.2019 
מערכת 
 אזעקה

3 

12,500       
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 :להלן נתוני אינדקס קודי מיון ואינדקס חשבונות .ג

  ,מראש בהן מוגדרים החשבונות קבוצותאו  קודי המיון ,החשבונות שמות אשר בתוכנות :הערה

 הצורך. לפיחשבונות  קבוצותאו חשבונות  להוסיף אפשר

 אינדקס חשבונות

 מוסדות מע"מ עסקאות

 מוסדות מס תשומות

 מוסדות חו"ז מע"מ

 רכוש קבוע רכוש קבוע

 רכוש קבוע פחת נצבר רכוש קבוע

 מכירות נטו מכירות

 עלות המכירות קניות סחורה

 עלות המכירות 01.01 מלאי

 עלות המכירות  31.12מלאי 

 הוצאות הנהלה וכלליות הוצאות אחזקת חשמל

 הוצאות מכירה הוצאות פרסום

 עלות המכירות הוצאות הובלה למחסן

 הוצאות )הכנסות( מימון עמלות בנק

 

 :30.11.2020ליום  העסקלהלן יתרות מספרי החשבונות של  .ד

 30.11.2020יתרות ליום 

 זכות חובה חשבון

 4,105,130  מכירות

  670,180 01.01.2020מלאי 

  2,450,600 קניות סחורה

  125,330 הוצאות הובלה למחסן

  87,880 הוצאות אחזקה וחשמל

  56,400 הוצאות פרסום

  6,789 עמלות בנק

 4,105,130 3,397,179 סה"כ

 (הסכומים אינם כוללים מע"מ                  (

 :)הנח שמחיר העלות נמוך ממחיר המימוש( 31.12.2020פרטי המלאי ביחידות ובש"ח ליום  .ה

  

' מחיר עלות ליח כמות )ביחידות( שם הפריט
 בש"ח

 ללא מע"מ

CANONIR   1435 60 7,500 

GESTENTER    131 70 6,000 
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 ה' לעיל:-בסעיפים א'שהוצגו  העסק, לפי ההנחיות להלן ועל סמך נתוני 6-1בצע את המשימות 

 נקודות( 3) עסקהקמת  .1

 הקם את בית העסק "המצלם" הנ"ל בתוכנה להנהלת חשבונות. הקלד את שם בית העסק שהוקם .א

: "המצלם", את שמך הפרטי ושם המשפחה שלך ואת מספר להצגה על המסך או ככותרת להדפסה

 .(1 נקודה)ז שלך "ת

 .17%שיעור המע"מ:  ואסמכתא. אין הגבלת תאריכי ערך :ותערה

 סעיף ג'שב לנתונים הכללייםהקם את אינדקס קודי המיון ואת אינדקס כרטיסי החשבונות בהתאם  .ב

 .(1 )נקודה)אפשר לשנות או לצרף חשבונות נוספים על פי הצורך( לעיל 

 .(1 )נקודההדפס את אינדקס קבוצות המיון ואת אינדקס החשבונות  .ג

            

 נקודות( 2) תקבולים ותשלומיםתנועות רישום  .2

 .2020להלן מסמכים של בית העסק "המצלם" מפעילותו בחודש דצמבר 

 רישום הפעולות ייעשה לפי סדר המסמכים והשאלות שבשאלון. הערה:

 :(1 )נקודהרכוש קבוע ופחת  .א

 .לנתונים הכלליים בסעיף ב' לעיל( )בהתאם 2020הפחת לשנת  רשום את הוצאות

 .2020תנועה לרישום הוצאות הפחת לשנת קלוט והדפס 

לכל מסמך, נקודות  0.5)גין כל אחד מהמסמכים תקבולים ותשלומים בתנועות , קלוט והדפס רשום .ב

 .נקודות( 2 סה"כ

 

 בעמודים הבאים.  4-1ראה מסמכים 
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 מס חשבונית :1 מסמך

 'מסעוסק מורשה 
551125748 

 
65445 

 המצלם
 מיקוד חיפה 2, הגיבורים 

04-8613111 

 
 תאריך : 09.12.2020

 
500033344 

 העתק

 500140 'מס מס חשבונית
 
 
 'מס .מ.ע

  
 

 לכבוד
 

  מ"בע עייט
 19הרברט סמואל 

 חדרה

 כמות פרטים ליחידה מחיר כ"סה

210,000.00 14,000 CANON IR 1435 15 

189,000.00 12,600 GESTETNER 131 15 

    

  כ"סה 399,000.00

 מע"מ 17% 67,830.00

 מ"מע כולל כ"סה 466,830.00

  
   המצלם

   פירעון זמן 
09/12/2020 

 חתימה

 

 

 חשבונית זיכוי :2מסמך 

 'מס מורשה עוסק                                                                      המצלם
 551125748                                         65445 מיקוד חיפה 2,  הגיבורים

04-8613111 

 6633 'מס זיכוי חשבונית
 תאריך :  11.12.2020

 לכבוד
                                                                   מ"בע   עייט

 500033344 מ.ע
 העתק                                                       חדרה 19הרברט סמואל 

 סחורה החזר בגין אצלנו את חשבונכם וזיכינ
 : להלן כמפורט

 500140 מחשבונית החזרת סחורה

פרט ליחידה מחיר כ"סה
 ים

 כמות

14,000.00 14,000 CANON IR 1435 1 

12,600.00 12,600 GESTETNER 131 1 

    

  כ"סה 26,600.00

 מע"מ 17% 4,522.00

 כולל כ"סה 31,122.00
 מ"מע

 11/12/2020  פירעון זמן
    המצלם                 המתיח
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 חשבונית מס :3מסמך  

 'מסעוסק מורשה 
510545656 

 מ"בע צילום מכונות א.מ

 
 אביב - תל 115, המסגר

03-5020000 

 
 תאריך : 17.12.2020

 
55112574
8 

 מקור

 600200 'מסחשבונית מס 
 

 לכבוד
 'מס .מ.ע                                         המצלם

 65445 מיקוד חיפה 2,  הגיבורים

 כמות פרטים ליחידה מחיר כ"סה

76,000.00 7,600 CANON IR 
1435 

10 

73,200.00 6,100 GESTETN
ER 131 

12 

    

  :הערות כ"סה 149,200.00

 מע"מ 17% 25,364.00

 מ"מע כולל כ"סה 174,564.00

 17.12.2020   פירעון זמן
   מ"בע צילום מכונות א.מ                            חתימה

 

 

 חשבונית מס :4מסמך 

 'מסעוסק מורשה 
551125748 

 המצלם
 65445 מיקוד חיפה 2,  הגיבורים

04-8613111 

 
 תאריך : 20.12.2020

 500141 'מס מס חשבונית
 

 לכבוד

 'מס   .מ.ע                                               מ"בע צילום עידן 502222223

 רעננה 6,  המגן העתק

 כמות פרטים ליחידה מחיר כ"סה

112,800.00 14,100 CANON IR 
1435 

8 

127,000.00 12,700 GESTETNE
R 131 

10 

    

  :הערות כ"סה 239,800.00

40,766.00 17% 
 מע"מ

280,566.00 
  

 מ"מע כולל כ"סה

 2020.12.20  פירעון זמן
   המצלם                                                המתיח
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  (1 )נקודה ע"פ דף תנועות בחשבון הבנק תנועותרישום  .3

 "המצלם" כפי שהתקבל מהבנק:בית העסק להלן דף תנועות בחשבון הבנק של 

  חיפה  ,5המלאכה 

65555 ,679  

 בפועלים בנק – 12 סניף 589סניף 

   

 

 

99999 

 המצלם

 65445 מיקוד חיפה 2,  הגיבורים

 

 ד"חשבון חח

  'מס

 12 'מס מידע דף

 31.12.2020 01.12.2020  

 תקופה

/ח

 ז

 ערך תאריך אסמכתא פרטים חובה זכות יתרה

 01.12.2020  קודם מדף יתרה  381,907.00 381,907.00 ז

 01.12.2020 6622 לפיקדון הפקדה 60,000.00  321,907.00 ז

 15.12.2020 85120 שיק 38,190.00  283,717.00 ז

 31.12.2020 85121 שיק 174,564.00  109,153.00 ז

 31.12.2020 4141 שיק הפקדת  372,400.00 481,553.00 ז

 31.12.2020 1667 פיקדון ריבית  2,002.00 483,555.00 ז

 31.12.2020 223 ניהול דמי 220.00  483,335.00 ז

 

 נתונים נוספים:

 ריבית בגין פיקדון בבנק טרם נרשמה בספרים  

 דמי הניהול טרם נרשמו בספרים  

 .נקודה( 1)השלם את רישומי התקבולים והתשלומים הנדרשים בהתאם לדף הבנק, קלוט עדכן והדפס 

 

 נקודות( 2) דו"ח מע"מ .4

 .12/2020הפק דו"ח מע"מ לחודש 

 

 (1 נקודה) מלאי סגירה .5

 את פעולת העברת מלאי הסגירה.והדפס רשום 

 

 (1 )נקודה דו"ח רווח והפסד .6

 הפק והדפס דו"ח רווח והפסד.

  



     תחום בחינות     

 22מתוך  8עמוד                                                                                                                               2022פברואר   
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 נקודות( 10) חישובי פחת :פרק ראשון

צידית ויכול להופיע בפרק -חלופה לנושא הנהלת חשבונות חד הואחישובי פחת של הנושא  הערה:

 .הראשון בשאלון הבחינה

 

 :2015בינואר  1יום בחברת המקצוענים בע"מ, הוקמה 

 501125748 :מספר תיק במס הכנסה

 .63235, חיפה 13תובת החברה: רח' הגפן כ

 

 להלן הרכב הרכוש הקבוע של החברה:

 מכונית: .א

 )ללא מע"מ(. ₪  70,000בעלות של  1.10.16מכונית נרכשה והופעלה ביום 

 .15%הפחת של המכונית הוא  שיעור

 כולל מע"מ. ₪ 79,560נמכרה המכונית בסך  1.7.20 ביום

 מזגן: .ב

 שנים, בשיטת  10)ללא מע"מ( ומופחת במשך ₪  28,000בעלות של  1.7.15נרכש והופעל ביום 

 הקו הישר.

 מערכת אזעקה:  .ג

 בשיטת  ,שנים 10)ללא מע"מ( ומופחתת במשך ₪  9,000בעלות של  1.4.18 יוםנרכשה והופעלה ב

 הקו הישר.

 :מחשב .ד

  בשיטת ,שנים 3)ללא מע"מ( ומופחת במשך ₪  7,200בעלות של  1.3.20נרכש והופעל ביום 

 הישר. הקו

 

 .17% הוא שיעור המע"מ הערה:

 

באמצעות תוכנה להנה"ח או באמצעות בניית קובץ פחת  2020לשנת  )י"א( 1342הפק טופס פחת  .1

 .נקודות( 8)בגליון אלקטרוני 

 . נקודות( 2)הדפס את הקובץ  .2
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 נקודות( 16) תוכנת השכרפרק שני: 

 נקודות( 3) הקמת חברה .1

 :, בהתאם להנחיות הבאותחדש עסקהקם  .א

  המקצוענים: העסקשם.   

 2021 : ינוארפעילות חודש 

  63235, 645, חיפה. ת.ד 13: רח' הגפן העסקכתובת 

  054-9109876נייד: , מספר הטלפון ה04-8656566: עסקשל ההקווי  טלפוןהמספר , 

 04-8656567פקס: המספר 

 דואר אלקטרוני: mkti@gmail.com 

 משה מימוןשם בעל העסק :. 

 טלפונים חכמיםבמסחר  :תחום פעילות העסק. 

   :501125748מספר תיק במס הכנסה 

 920777777ביטוח לאומי: במספר תיק הניכויים במס הכנסה ו 

  חמישה ימים בשבוע.: עסקשבוע העבודה באורך 

 .צבירת ימי חופשה וימי מחלה מחושבת בהתאם לחוק 

 נעשות על פי הדין, לכל עובד הזכאי לכך. קרן הפנסיה ההפקדות לקרן השתלמות ול 

  בתלושי השכר ייכתב "מזל טוב ליום הולדתך" )או איחול דומה( לעובדים בחודש שבו יחול 

 יום הולדתם.

  כשווי לעובדהפקדות מעל ההפקדה נזקפות. 

 .נקודה( 3) )ניתן להדפיס תמונת מסך(הדפס את פרטי החברה  .ב

 נקודות( 3) הקמת עובד .2

 הנתונים להלן: על פי הקם את העובד .א

 אריאל לוי :שם פרטי + שם משפחה. 

 022223333 :תעודת זהות 

 1980אר בינו 1 :תאריך לידה 

 2334, ת.ד 67777, חיפה. מיקוד 10החלוץ  :כתובת 

  04-8557888 :נייחמספר טלפון 

 054-9109876 :מספר טלפון נייד 

 כן. :תושב/ת ישראל 

 כתובת דואר אלקטרוני:moshmi@gmail.com  

 משכורת חודש. :פרטים על משכורת ממעביד זה 

 2015בינואר  1 :תאריך תחילת העבודה 

 נשוי. :מצב משפחתי 

  אין הכנסה אחרת מעבודה.לעובד 

mailto:mkti@gmail.com
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 :פרטי בן/בת הזוג 

  תמר לוי :משפחהשם פרטי + שם. 

 027777754 :תעודת זהות 

 1983בפברואר  15 :תאריך לידה 

 עבודה. :יש לבן/בת הזוג הכנסה מ 

 :שנים 19פרטים על ילדים שבשנת המס טרם מלאו להם 

 רות לוי :שם פרטי + שם משפחה. 

 05588883 :תעודת זהות 

 2013ביוני  1 :תאריך לידה 

 930555, חשבון 820 (, סניף10בנק לאומי ) –פרטי חשבון בנק 

  .נקודה( 3) להדפיס תמונת מסך( אפשר)הדפס את פרטי העובד  .ב

 נקודות( 4) משכורתהכנת  .3

  :)כל מרכיבי השכר הינם ברוטו( חשב את שכרו של העובד אריאל לוי בהתאם לנתונים הבאים .א

  :26,500שכר יסוד .₪ 

  :אין גילום מס בגין ) 101קוד דגם , 301, פרטי קוד תוצר 2019נת יצור שרכב היברידי שווי רכב

 שווי הרכב(.

  :555ביגוד .₪ 

 מבטחים" :קרן פנסיה": 

 ;לתגמולים 6% –; חלק העובד 6.5% –תגמולים: חלק המעביד  -

 8.33% –פיצויים: חלק המעביד  -

 עגור" :רן השתלמותק:" 

 2.5% – ; חלק העובד7.5% –חלק המעביד  -

  ימים )בחודש ינואר ניצל העובד שני ימי חופשה(. 15 :31.12.2020יתרת ימי חופשה ליום 

 (.יום מחלה אחדימים )בחודש ינואר ניצל העובד  20 :31.12.2020ליום  יתרת ימי מחלה 

 .דמי הבראה משולמים בחודש יוני בכל שנה 

 .(1 )נקודה 101הפק טופס  .ב

 .נקודה( 3)הפק תלוש משכורת  .ג

 

 נקודות( 6) הפקת מסמכים והדפסתם .4

 .(1 נקודה) 2021( לסגירת חודש הדיווח, ינואר מס הכנסה וביטול לאומי) 102טופס הפק והדפס  .א

 .(1 )נקודה 2021לחודש ינואר וקרן השתלמות דו"ח קופות גמל והדפס  הפק .ב

  .(1 )נקודה לעובד 106טופס  והדפס הפק .ג

 .(1 )נקודה 2021חלקיו, לדיווח למוסדות לשנת כל , על 126טופס והדפס הפק  .ד

 .(1 )נקודה 2021חודש ינואר  ןדו"ח עלות מעביד בגיוהדפס הפק  .ה

   .(1 )נקודה 2021לחודש ינואר והדפס את פקודת השכר הפק  .ו
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 נקודות( 74) תוכנה להנהלת חשבונות :רק שלישיפ

 חברת "המקצוענים בע"מ" עוסקת במסחר בטלפונים חכמים.

 

 :נתונים כללים

 החברה:פרטי  .א

  :050115748המספר הרשום של החברה אצל רשם החברות  

  63235, חיפה 13כתובת: רח' הגפן 

  :04-8656566טלפון  

 :04-8656567 פקס    

 563555654: משה מיימון ת.ז. מנהל החברה    

 92077777 :מספר תיק ניכויים 

 99999חשבון ה , מס'820סניף , מס' ה10בנק ה 'מס :החברה מנהלת חשבון חח"ד בבנק לאומי בע"מ 

  5%שירותים בשיעור מאישור מפקיד השומה על ניכוי במקור מנכסים ו ישלחברה. 

  מדי חודש. 10%החברה נדרשת לשלם מקדמות על מחזור עסקיה בשיעור 

 .החברה מדווחת למס הכנסה ולמוסד לביטוח לאומי מדי חודש 

 

   31.12.2020:"המקצוענים בע"מ" ליום של בית העסקטופס פחת רכוש קבוע להלן  .ב

 (אינם כוללים מע"מ)הסכומים בטבלה  

 

 

 .2020טרם נרשמו הוצאות פחת לשנת  הערה:

  

   
שנת 

 מס
   מספר תיק שם

   501125748 המקצוענים בע"מ 2020   

 תרהי

 להפחתה

 סה"כ

 פחת

סה"כ 

 פחת

 נצבר

 הפחת

 הנתבע

% 

 נתבע

% 

 הפחת

סה"כ 

 מחיר

 הנכסים

 מחיר

 השינויים

 המחיר

 המקורי

 תאריך

 הפעלה

 תאריך

 הרכישה

רשימת 

הנכסים 

 ותיאורם

 מזגן 01.07.15 01.07.15 28,000  28,000 10 10 2,800 9,800 12,600 15,400

6,515 2,475 1,575 900 10 10 9,000  9,000 01.04.18 01.04.18 
מערכת 

 אזעקה

 מחשב 01.03.20 01.03.20 7,200  7,200 33 33 2,000 0 2,000 5,200

    סה"כ 44,200  44,200   5,700 11,375 17,075 27,125
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 :)קודי מיון בחשבונות(קבוצות חשבון להלן נתוני אינדקס  .ג

 )קודי מיון בחשבונות( קבוצות חשבון

 מלאי הכנסות ממכירות 

 ספקים עלות המכירות

 מוסדות בגין עובדים הנהלה וכלליות

 מוסדות שכר עבודה ונלוות

 עובדים מימוןהוצאות 

 הון ויתרת עודפים הכנסות/הוצאות אחרות

 רכוש קבוע קופות

 לקוחות, נטו בנקים

 

 להוסיף או לשנות קבוצות לפי הצורך. אפשר :הערה
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 :)בש"ח( 30.11.2020להלן מאזן בוחן של החברה ליום  .ד 

 זכות חובה שם החשבון

  590,600 10-820-99999 –ן בנק -ח

 1,052,000  הלוואה לזמן קצר

  150,000 קופת שיקים

  44,200 עלות –רכוש קבוע 

 11,375  31/12/2019פחת נצבר ליום 

 360,000  ספקים

  1,601,500 1.1.2020מלאי ליום 

 1,000  הון מניות

 666,592  לתחילת השנה  יתרת רווח – עודפים

  147,310 לקוחות 

 12,000  הוצאות לשלם

  29,500 מלקוחותניכוי במקור 

  652,000 מס הכנסהמקדמות 

 66,500  חו״ז מע"מ

 1,871  ביטוח לאומי ניכויים

 616  מס הכנסה ניכויים

 2,431  קופות גמל ופיצויים חו"ז

 1,247  קרן השתלמות חו"ז

 10,672  עובדים

 600  בעל מניות –מנהל 

 6,520,000  הכנסות ממכירות 

  4,590,000 קניות סחורה

  21,000 הנהלה וכלליות –חשמל 

  15,360 הנהלה וכלליות – הוצאות טלפון

  24,980 הוצאות מכירה – הוצאות פרסום

  96,400 הנהלה וכלליות – שכר דירה

  547,500 שכר עבודה

  137,708 נלוות שכר עבודה 

  58,846 ריבית ועמלות בנק

 8,706,904 8,706,904 סה"כ
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 :30.11.2020החברה ליום  בספרילהלן פרטי המלאי כפי שמופיע  .ה

  (FIFOהחברה מנהלת את המלאי בשיטת נ.ר.י.ר ) :ותהער

 )נמוך ממחיר השוק(. 8,50011,9 הוא 2020.12.31של המלאי ליום  נטו שמימוהערך                 

 

 מודול המלאי שבתוכנהאו באמצעות  ליון אלקטרוניינהל את כרטיס תנועת המלאי באמצעות ג

 .להלן( 5מטלה )ראה 

מחיר עלות ליח'  30.11.20כמות  תיאור הפריט קוד פריט

 )ש"ח(

 S11 250 2,200מכשיר סמסונג  20315

 3,200 320 10מכשיר אייפון  20320

 3,900 115 +10מכשיר אייפון  20330

 

 :לנתונים שיוצגו בהמשךאשר הוצגו לעיל ובהתאם בהתאם לנתונים  12-1 בצע את המשימות

 

 נקודות( 8) הקמת חברה .1

 )החברה מנהלת חשבונותיה בשיטה כפולה(. בתוכנת הנהלת חשבונות הקם את החברה .א

  מ"כותרת להדפסה(: "המקצוענים בע"או  הקלד את שם החברה שהוקמה )להצגה על המסך

 .נקודות( 2) ז שלך"תמספר את את שמך הפרטי, שם המשפחה שלך ווהוסף 

 אין הגבלת תאריכי ערך ואסמכתא. – הגבלת תאריכים הערה:

ים בהתאם לנתונ – מיוןהשמות קודי ו תנועההסוג  ,חשבונותהאינדקס , שמור והדפס את הקם .ב

 .נקודות( 4) ד' לעיל-המופיעים בסעיפים ג'

 ונות נוספים בהמשך, להוסיף חשבגם  אפשרלהשתמש באינדקס המובנה בתוכנה,  אפשר הערה:

 צורך. יהיהאם 

 בהתאם לנתונים בטבלה המופיעה בסעיף ד' לעיל. 30.11.2020ליום  יתרות הפתיחההקלד את  .ג

 .נקודות( 4) פקודות היומן בגין יתרות הפתיחה עדכן למאגר הקבוע והדפס אתאו  שמור
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  נקודות( 15) רישום פקודות יומן .2

 .בשאלוןרישום פעולות ייעשה לפי סדר המסמכים והשאלות הערה: 

 

 :2020" מפעילותה בחודש דצמבר בע"מ המקצועניםסמכים של חברת "מ 6 להלן

 :הלןלש 6-1פקודות יומן בגין המסמכים ועדכן קלוט  ,או הפק רשום .א

 (נקודות 9סה"כ  ,נקודות לכל פקודת יומן 1.5)

 

 החזרת סחורה מהלקוח :1מסמך 

 " "המקצוענים בע"מ
 , חיפה13רח' הגפן 

 

 050-11574-8ח.פ: 

 1.12.20 תאריך  
 4חשבונית מס/זיכוי מספר 

 העתק 
 שמעון פז

 535235462ע.מ 
 רעננה 6הרואה 

מחיר ליח' )ללא  כמות פריט קוד פריט
 מע"מ(     

 סה"כ

 S11  5 3,300 16,500 מכשיר סמסונג 20315

 16,000 4,000 4 10מכשיר אייפון   20320

 9,800 4,900 2 +10מכשיר אייפון  20330

 סה"כ ללא מע"מ  
 17%מע"מ 

 סה"כ כולל מע"מ

42,300 

  7,191 

בגין החזרת מכשירים  
 1.12.20שנרכשו ביום 

49,491 

 
 נירחתימה: 

 

 הפקדה בבנק :2מסמך 

 בנק לאומי בע"מ
20.12.10תאריך:                                                                                                                      820סניף   

855מכתא אס                                                                                                     -הפקדות שיקים/מזומנים  
 

 מאת: "המקצוענים בע"מ" 
8-57411-500ח.פ:   

 סוג חשבון: חח"ד
 

99999מספר חשבון:   
 

מס'  תאריך השיק סכום
 בנק

מס' 
 חשבון

סניף 
 נמשך

מס' 
 שיק

 יום חודש שנה

 0 0 0 0 5 1 20 12 3 12 35670 476 1199 

 6 2 4 3 6 2 20 12 5 12 29395 615 1230 

 5 2 4 3 6 2 20 12 10 12 29395 615 1231 
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 חשבונית רכש :3מסמך 

 מיליניום בע"מ
 , תל אביב5לילינבלום 

 51-613345-0ח.פ:

 10.12.20 תאריך            
 1960חשבונית מס/קבלה מספר 

 מקור 
 לכבוד:

 " המקצוענים בע"מ"
 050-112574-8 -, חיפה 13רח' הגפן 

 סה"כ מחיר יחידה כמות פריט קוד פריט

 S11 75 2,000 150,000 מכשיר סמסונג  20315

 122,000 3,050 40 10מכשיר אייפון   20320

 180,000 3,600 50 +10מכשיר אייפון  20330

 452,000 סה"כ                                                                

 76,840 17%מע"מ  

 528,840 סה"כ לתשלום 

 תשלום:
תאריך 
 פירעון

מס' 
 המחאה

קוד 
 בנק

סה"כ  מס' חשבון סניף בנק שם בנק
 לתשלום

 303,360 99999 820 לאומי בע"מ 10 615 10.12.20
 225,480 99999 820 לאומי בע"מ 10 616 15.12.20

 
 חתימה: ניר

.יש פטור מניכוי מס במקור "בע"מ לניוםמי"לספק  הערה:         

 

 חשבונית זיכוי מספק :4מסמך  

 מיליניום בע"מ
 , תל אביב5לילינבלום 

 51-613345-0ח.פ: 

 11.12.20תאריך 
 25מספר  זיכוי.חשבונית מס

 מקור      
 לכבוד:

 " "המקצוענים בע"מ
 050-112574-8, חיפה      ח.פ: 13רח' הגפן 

 סה"כ מחיר ליח' כמות פריט קוד פריט

 S11 5 2,000 10,000 מכשיר סמסונג 20315

 12,200 3,050 4 10מכשיר אייפון   20320

 18,000 3,600 5 +10מכשיר אייפון  20330

 40,200 סה"כ 

 6,834 17%מע"מ  

 47,034 סה"כ להחזר  

 10.12.2020מרכישה מיום  החזרת מוצרים פגומים לספק
 חתימה: ניר
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 מס קבלהחשבונית  :5מסמך  

 " "המקצוענים בע"מ

 , חיפה13רח' הגפן 

 050-11574-8ח.פ: 

              

 12.2011.תאריך                                                         

 

 העתק               60חשבונית מס קבלה מספר 

 

 0-09895679ע.מ  -  שלמה ארצי לכבוד 

 סה"כ מחיר יח' פרטים כמות

 S11 15 30,000 מכשיר סמסונג  20315

    

 30,000 סה"כ             11.12.20ז"פ  4495נתקבל בצ'ק 

 5,100 מע"מ 17%

 35,100 סה"כ לתשלום

  ניר חתימה 

 .דית בבנקהשיק הופקד מי

 

 אספקת שירותיםחשבונית  :6מסמך 

 בע"מ המשרד הנקי
 , תל אביב5לילינבלום 

 51-765430-0ח.פ:

 15.12.20 תאריך   
 3240 חשבונית מס

 מקור 
 לכבוד:

 " בע"מהמקצוענים "
 050-11574-8 -, חיפה 13רח' הגפן 

 36,000    2020קיון לשנת ינזקה ואחשירותי 
 

 36,000 סה"כ                                                                

 6,120 17%מע"מ  

 42,120 סה"כ לתשלום 

  :תקבול

מס'  סניף בנק שם בנק קוד בנק אסמכתאמס'  תאריך פירעון
 חשבון

סה"כ 
 לתשלום

 42,120 99999 820 לאומי בע"מ 10 3002  בנקאיתהעברה  15/12.20

 

 . קיון להנהלה וכלליותיהוצאות אחזקה ונשייך 

 .יש אישור על פטור ניכוי מס במקור "המשרד הנקי"לחברת 
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מלקוחות וסך הניכוי במקור ₪,  590,000היה  2020בהנחה שמחזור המכירות בחודש נובמבר  .ב

לחודש  מקדמות מס הכנסהולדיווח  לתשלוםפקודת יומן  כתוב ,₪ 29,500באותו חודש היה 

 .נקודות( 2) , עדכן והדפסנובמבר

 מדי חודש. 10%החברה נדרשת לשלם מקדמות על מחזור עסקיה בשיעור  הערה:      

 חודש  לעובדים עבור נטו תשלום משכורתבגין  פקודות יומןוהדפס עדכן , רשום, קלוט .ג

בוצע , התשלום בסעיף ד' לעילשהמופיעים בטבלה הכלליים בהתאם לנתונים  ,2020 נובמבר

 .נקודות( 2) הוראת קבע בנקאית באמצעות

 :נקודות( 2) עפ"י פקודת המשכורת שלהלן פקודת יומן למשכורת חודש דצמברעדכן והדפס  ,רשום .ד

 

  

 (2020פקודת משכורת לפי חודשים )שנת מס 

 
31.12.2020 

  
מספר 

 זכות חובה תאור בהנה'ח

 חודש שכר דצמבר
 

 
 משכורת חודשית

        

49,905 
 

 
 הוצאות ביטוח לאומי             

          

3,941  
 

 
 הפרשה לקופות גמל ופיצויים                                

          

6,840  
 

 
 הפרשה לקרן השתלמות                                 

          

3,660  
 

 
 קרן השתלמות                    

 
          4,880  

 
 קופות גמל ופיצויים

 
          9,768  

 
                  מס הכנסה

 
          5,229  

 
 ביטוח לאומי                    

 
          9,934  

 
 עובדים

 
        34,535  

 
  64,346          64,346 סך הכל                         



     תחום בחינות     

 22מתוך  19עמוד                                                                                                                               2022פברואר   

 חשבונאות מעשית מורחבתשם מקצוע הבחינה: 

  81622 סמל מקצוע הבחינה

  

 

 נקודות( 7) ניכוי מס במקור .3

 רעננה , 6ללקוח "שמעון פז" מרח' הרואה " מכרה חברת "המקצוענים בע"מ 1.12.2020ביום 

 :(59)חשבונית מס/קבלה את המוצרים הבאים 

מחיר ליח' )ללא  כמות פריט קוד פריט

 מע"מ(     

 S11 25 3,300 מכשיר סמסונג  20315

 4,000 55 10מכשיר אייפון   20320

 4,900 35 +10מכשיר אייפון  20330

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 :(5%)אחר ניכוי במקור בשיעור התמורה התקבלה בהמחאות כדלקמן 

תאריך 

 פירעון

מס' 

 המחאה

סניף  שם בנק קוד בנק

 בנק

סה"כ  מס' חשבון

 לתשלום

 263,426 29395 615 הפועלים 12 1230 5/12/20

 263,425 29395 615 הפועלים 12 1231 10/12/20

 
 .במקור 5%הלקוח ניכה לעסק 

 .נקודות( 4) עדכן והדפס פקודות יומן בגין עסקה זו, קלוט ,הקלד .א

 .(נקודות 3) )או כרטיס ניכוי במקור על ידי לקוחות( הפק והדפס דו"ח ניכוי מס במקור .ב

 

  



     תחום בחינות     

 22מתוך  20עמוד                                                                                                                               2022פברואר   

 חשבונאות מעשית מורחבתשם מקצוע הבחינה: 

  81622 סמל מקצוע הבחינה

  

 

 נקודות(  5) רישום מסמכים מיוחדים .4

 ל:"רף דו"ח נסיעה לחומצו

 נקודות(: 5) שלהלן נסיעות לחו"להח "דו לפיפקודת יומן עדכן והדפס  ,רשום .א

 
 דו"ח נסיעה לחו"ל

2מס'   
21.12.2020 

 
משה מיימון תפקיד: מנהל שם העסק: המקצוענים בע"מ שם הנוסע:  

 

מס' ימי שהייה 
 עסקיים

-מ  עד יעד הנסיעה לפני  
 ארצות

10 2020.12.20   2020.12.11  גרמניה 

 
פגישות עם ספקים פוטנציאלייםמטרת הנסיעה:   

 
3.251שער הדולר   

 
 ש"ח    $      מס' ימים הוצאות מוכרות

 כרטיס טיסה .1
 (שולם ע"י החברה)עד מחיר מח' עסקים בלבד, 

 10 
  

 1,500 
 

4,877 
       

    מלון לפי קבלות.   2      
 6,577 2,023  7 $ ללילה 289 -עדלילות ראשונים  שבעה            

 
אך לא  75% התשיעילילה הלילה השמיני ועד המ             

 פחות

   

 2 $ ללילה 217 -$ ולא יותר  127 -מ             
 

434 1,411 

 אש"ל נוסף אם נדרשו הוצאות   .3
 $ ליום )ללא קבלות( 81 - לינה

 

 
10 

 
810 

 
2,633 

    
 10,621                   ,2673                  )שולמו ע"י הנוסע( 3 – 2סה"כ לסעיפים 

 
  התאמת הוצאות בספרים

 
מט"ח או ויזה )לינה ואש"ל(רכישות   4,000 13,004  
(2-3 פחות אש"ל )סעיפים   3,267 10,621  
2,383 733 

 
עודף לתאום / למשיכות           

 
למטרה עסקית בלבד.מאשר בזאת כי הנסיעה בוצעה הריני   

 
משה מיימון                                 משה                                                21/12/2020  

תאריך                                               חתימת הנוסע                             אישור מנהל העסק                         
               

 .להנהלה וכלליותשייך הוצאות נסיעות לחו"ל 

 

 

 

 



     תחום בחינות     

 22מתוך  21עמוד                                                                                                                               2022פברואר   

 חשבונאות מעשית מורחבתשם מקצוע הבחינה: 

  81622 סמל מקצוע הבחינה

 נקודות( 8) התאמת בנק .5 

 :להלן דף תנועות חשבון בנק בש"ח של חברת "המקצוענים בע"מ" כפי שהתקבל מהבנק 

ליטת דפי בנק הדפס את דף בתוכנת הנהלת החשבונות, בק 2020הקלד את התנועות לשנת  .א

 .נקודות( 2)הקליטה 

 .נקודות( 2)של חשבון הבנק, הדפס את מסמך ההתאמה  התאמה ידנית או אוטומטיתערוך  .ב

 .נקודות( 4)הקלד/עדכן והדפס פעולות יומן להתאמת החשבון  .ג

 99999חשבון בנק מספר 

 המקצוענים בע"מ –דף תנועות עו"ש 

אסמכ תיאור הפעולה תאריך
 תא

 יתרה חובה/זכות סכום

 ז 590,600 ז 590,600  יתרת פתיחה 1.12.20

 ז 579,928 ח 10,672 6611 הוראת קבע משכורות 20./12./1

 ז 276,568 ח 303,360 615 פירעון שיק 10.12.20

 ז 953,419 ז 676,851 855 הפקדת שקים  10.12.20

 ז 940,415 ח 13,004 3001 רכישת מט"ח  -חיוב חשבון 10.12.20

 ז 935,538 ח 4,877 614 כרטיס טיסה -שיק  10.12.20

 ז 869,038 ח 66,500 617 מע"מ -שיק  15.12.20

 ז 643,558 ח 225,480 616 שיק 15.12.20

 ז 641,687 ח 1,871 618 ביטוח לאומי ניכויים -שיק  15.12.20

 ז 641,071 ח 616 619 מס הכנסה ניכויים -שיק  15.12.20

 ז 638,640 ח 2,431 6612 הוראת קבע קרן פנסיה 15.12.20

 ז 658,393 ח 1,247 6613 הוראת קבע קרן השתלמות                                 15.12.20

 ז 607,893 ח 29,500 620 מקדמות -שיק למס הכנסה  15.12.20

העברה בנקאית לחברת המשרד  15.12.20
 הנקי

 ז 565,773 ח 42,120 3002

 ז 600,873 ז 35,100 4495 הפקדת שיק 15.12.20

 ז 600,217 ח 656 666 דמי ניהול רבעוניים 31.12.20

 ז 100,217 ח 500,000 555 הפקדה לפק"מ יומי 31.12.20

 ז 74,904 ח 25,313 666 ריבית והצמדה בגין הלוואה 31.12.20

 

 

 נקודות( 8) מע"מ .6

והדפס פקודת יומן בגין תשלום המע"מ  ,עדכןאו  רשום. טרם נרשם תשלום למע"מ עבור חודש נובמבר .א

 .(1נקודה )בחודש נובמבר 

 .(1ה נקוד) 2020ו"ח מע"מ לחודש דצמבר ולשנת הפק והדפס ד .ב

 .נקודותPCN874 (2 )הפק והדפס דו"ח  .ג

 .(ותנקוד 3) 2020רשום/עדכן והדפס פקודת יומן לסגירת מע"מ דצמבר  .ד

 .(1ה נקוד) הפק כרטיס חו"ז מע"מ והדפס אותו .ה

 



     תחום בחינות     

 22מתוך  22עמוד                                                                                                                               2022פברואר   

 חשבונאות מעשית מורחבתשם מקצוע הבחינה: 

  81622 סמל מקצוע הבחינה

  

 נקודות( 5) מקדמות מס הכנסה לחודש דצמבר .7

 .נקודות( 2)חשב את מקדמות מס הכנסה לחודש דצמבר  .א

 .נקודות( 3) הכנסה על פי המחזור לחודש דצמבר הפק והדפס דו"ח על מקדמות מס .ב

 

 מדי חודש. 10%החברה נדרשת לשלם מקדמות על מחזור עסקיה בשיעור  הערה:

 

 נקודות( 7) ורישום פחתתיאומים לסוף שנה: רישום מלאי  .8

העזר בטבלה שנמצאת , ערוך דו"ח תנועות מלאי באמצעות התוכנה או באמצעות גיליון אלקטרוני .א

 .נקודות( 3) שבנתונים הכלליים לעיל בסעיף ה'

 .(1 נקודה)הדפס את דו"ח תנועות המלאי  .ב

 .(1 נקודה) 31.12.2020עדכן או קלוט והדפס פקודת יומן לרישום מלאי סוף שנה ו רשום .ג

 . )שייך להוצאות הנהלה וכלליות( 2020עדכן והדפס פקודת יומן להוצאות פחת לשנת או  רשום .ד

 .נקודות( 2) ראה נתונים כלליים סעיף ב' לעיל

 נקודות( 6) סוף שנה: התאמת חשבונות תוצאתייםתיאומים ל .9

כולל.  2020 עד ספטמבר 2020הוצאות החשמל שנרשמו בספרי החברה הן בגין החודשים ינואר  -

לא כולל  ,לחודש₪  2,000בסך  2020הוצאות החשמל בגין החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר 

 טרם נרשמו בספרי החברה. ,מע"מ

 חודשים. 15עבור  2020בינואר  1 -הוצאות שכ"ד שולמו ב -

הוצאות את )שייך  שנההחשמל לסוף הומן להתאמת הוצאות עדכן והדפס פקודת יאו  רשום .א

 .נקודות( 3)החשמל להנהלה וכלליות( 

 .נקודות( 3) אמת הוצאות שכר הדירה לסוף שנהעדכן והדפס פקודת יומן להתאו  רשום .ב

 

 נקודות( 5) הפקת דוחות סופיים"ה והעברת רו .10

 .(1נקודה ) יומן להעברת רווח והפסד לעודפים רשום או עדכן, והדפס פקודת .א

 .נקודה( 2) 31.12.2020לשנה שהסתיימה ביום הדפס טיוטת דו"ח רווח והפסד  .ב

 .(1נקודה ) 31.12.2020הדפס טיוטת דו"ח מאזן ליום  .ג

 .(1נקודה )" הדפס כרטסת "קופת שיקים .ד

 

 

 בהצלחה!


