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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נוער –בחינת גמר 
 דקיץ תשע"

 בסיסי –חשבונאות מעשית ממוחשבת 
 14308שאלון מס'   

 (4) 3440מערכת 
 (55, 55מסלול תעשייתי )

 

 ,לנבחן הנחיות
 פרקים: חמישהבשאלון זה  מבנה השאלון:

 נקודות  45  חישובי שכר ממוחשבים : ראשון פרק 

 נקודות  55 הנהלת חשבונות ממוחשבת  : שני פרק 
 נקודות 84 התאמת בנק פרק שלישי: 
 נקודות 5 משכורת פרק רביעי: 
 נקודות 5 דוחות וכרטסות פרק חמישי: 
 נקודות 011   הכול:-סך 

 

 מחשבון עזר מותר לשימוש: חומר

 

 הנחיות מיוחדות: 

הקלד בכל עמוד שאתה מדפיס, בצד שמאל למעלה, את שמך הפרטי, מס' תעודת הזהות שלך  .8
 נה. ותאריך הבחי

בסיום הבחינה הכנס את השאלון ואת התדפיסים עם פרטיך האישיים למחברת ומסור  .4
 למשגיח/ה.

 בדוק כי הודבקה המדבקה המתאימה על המחברת. .3

 רשום את מספר המחברת במשבצת משמאל. .0

 
 

  

 
 

 שעות 2½לרשותך:  

 
 בהצלחה!

 הזכויות שמורות למדינת ישראלכל  ©
 אין להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט 
 בכל אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר שום חלק משאלון זה.

 לא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכל סוג שהוא ללא רשות בכתב 
 .הכלכלהמאת מנהל מחלקת הבחינות של משרד 

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

 מס' מחברת

_________ 

 01%מע"מ מחושב לפי 



 מדינת ישראל 
 ,יסיבס –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון  הכלכלהמשרד  
 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 22) חישובי שכר ממוחשבים –פרק ראשון 

 .1-0השאלות  כלענה על 

 

 נקודות( 2הקמת חברה )

 הקם בתוכנת שכר את חברת "ארגמן" העוסקת במכירת תכשיטי כסף לפי הנתונים הבאים: .0
 נהריה 4כתובת החברה: רחוב כלניות 

 600516448מספר תיק חברה: 
 615084108מספר תיק ניכויים: 

 תקופת הדיווח למס הכנסה ולביטוח לאומי: כל חודש.

 

 נקודות( 6פרטי העובד )

 נקודות(: 3הגדר את פרטי העובד המועסק בחברה כמפורט להלן ) .2
 

 תאריך מין מס' ת"ז שם העובד
 לידה

מצב  כתובת
 משפחתי

תאריך תחילת 
 העבודה

סוג 
 משכורת

 חודשית 8/0/84 רווק , נהריה0אלונים  40/4/15 זכר 448004808 רוני שחר

 

 נקודות(: 3הגדר קופת גמל וקרן פנסיה על שם העובד ) .3
 חלק העובד )על כל מרכיבי השכר(. 5%הפרשת המעביד לפיצויים,  1.33%חלק המעביד,  5%

 

 נקודות( 03) 2102חישובי משכורת לחודש מרס 

 נתוני השכר של העובד רוני שחר: להלן  .2
 ימי עבודה. 40ש"ח בעבור  84,414שכר ברוטו: 

 

 נקודה( 0 –נקודות; לכל מסמך  2הפקת דוחות )

 בעבור המוסד לביטוח לאומי. 4480לחודש מרס  844הדפס דוח ניכויים  .2

 בעבור מס הכנסה. 4480לחודש מרס  844הדפס דוח ניכויים  .6

 .4480לחודש מרס  הדפס פקודת משכורת .7

 בעבור העובד רוני שחר. 4480הדפס תלוש משכורת לחודש מרס  .1



 מדינת ישראל 
 ,יסיבס –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון  הכלכלהמשרד  
 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 

 
 

3  
 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 22) פרק שני: הנהלת חשבונות ממוחשבת

 .26-9השאלות  כלענה על 

 

 נקודה( 0הקמת חברה )

 הקם חברה לפי הפרטים האלה: .9
 שם החברה: "ארגמן"

 , נהריה4כתובת החברה: רחוב כלניות 
 688445508ה: מס' עוסק מורש

 הדפס את פרטי החברה. .01

 

 נקודה( 0פרטים כלליים )

 38/84/4480–8/8/4480הגבלת תאריכי אסמכתא:  .00
 38/3/4480-8/8/4480הגבלת תאריכי ערך: 

 8ספרור המנות: החל במנה מספר 
 81%שיעור המע"מ: 

 5%שיעור המקדמות למס הכנסה: 
 688445508מספר עוסק מורשה: 

 615084108ויים: מספר תיק ניכ

 

 הקלד את שם החברה שהקמת )לתצוגה על המסך(:  .02
 ; שם הנבחן: _____________; מס' ת"ז _____________;ארגמןשם החברה: 

 תאריך הבחינה: ____________.

 הדפס את פרטי החברה. .03
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 6כותרות למאזן בוחן )קודי מיון( )

 נקודות(: 0/קבוצות חשבון לפי הנתונים האלה )הקלד את הכותרות ואת קודי המיון .02
 

 קוד מיון/קבוצת חשבון כותרת

 844 מכירות נטו

 854 עלות המכירות

 444 הוצאות מכירה

 454 הוצאות הנהלה וכלליות

 344 הוצאות/הכנסות מימון

 354 הכנסות אחרות

 044 קופה ובנקים

 054 חייבים –לקוחות 

 544 שיקים מעותדים

 544 ספקים

 554 ועובדים מוסדות

 044 הון ועודפים

 

 נקודה(. 8שמור את אינדקס קבוצות החשבון ) .02

 נקודה(. 8הדפס את המסמך ) .06
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות(  9הקמת אינדקס חשבונות )

 בחר באינדקס עברי או ספרתי, והקם את אינדקס החשבונות שלהלן. .07
 נקודות(. 0שיים )שייך את החשבונות שהקמת לקודי מאזן וחשבונות רא

 

 החשבון שם שם החשבון

 קופת שיקים מכירות

 לקוח תכשיטי אור החזרות ממכירות

  שיקים לקבל קניות

 שיקים לפירעון החזרות מקניות

 ספק תכשיטי קורל הוצאות פרסום

 מע"מ חו"ז הוצאות טלפון 

 מס עסקאות  הוצאות חשמל

 מס תשומות הוצאות משכורת

 עובד רוני שחר ותהוצאות סוציאלי

 מס הכנסה הוצאות בנקאיות

 ביטוח לאומי ובריאות הוצאות ריבית

 ביטוח פנסיוני הכנסות מתיקונים

 אוריאן )בעלת החברה( –הון  עו"ש בנק

  קופת מזומן

 

 נקודה(. 8החשבונות )שמור את אינדקס  .01

 .נקודה( 8הדפס את המסמך ) .09
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 00יתרות פתיחה )

 .41/4/80יתרות פתיחה של חברת "ארגמן" ליום להלן 

 נקודות(. 0) 8למנה מספר  את היתרותהקלד  .21

 
 זכות  חובה  שם החשבון

 550,444  מכירות

  80,544 החזרות ממכירות

  088,044 קניות

 5,544  החזרות מקניות

  40,044  הוצאות חשמל

  35,544 הוצאות משכורת

  0,444 הוצאות סוציאליות

  554 הוצאות ריבית

 84,544  הכנסות מתיקונים

   30,544 עו"ש בנק

  84,444 קופת מזומנים

  0,544 קופת שיקים

  31,044 לקוח תכשיטי אור

  65,644 שיקים לקבל

 41,044  שיקים לפירעון

 48,344  ספק תכשיטי קורל

 0,644  מע"מ חו"ז

 ?    הון אוריאן

 

 נקודות(. 4חברה )מצא את הון בעלת ה .20

 ה(.נקוד 8הקבוע )למאגר  8מנה מספר עדכן את  .22

 (.הנקוד 8) 8מנה מספר הדפס את  .23
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 27פי מסמכים )-רישום פעולות יומן על

. לנוחותך, אחרי כל 4480 מרס" לחודש ארגמןחברת " מפעילותה של( 5-8מסמכים ) חמישהלפניך 
 מך נתונה טבלה לרישום פעולת יומן, ואלה ישמשו לטיוטה בלבד.מס

 בצע את המטלות הבאות באמצעות התוכנה להנהלת חשבונות:

 

  5-8פי המסמכים -עלשרשמת בטבלאות את פעולות היומן  4במנה מספר הקלד  .22
 נקודות(. 5 – מסמךהקלדת כל נקודות;  45)

 נקודה(. 8לקובץ הקבוע ) 4עדכן את מנה מספר  .22

 נקודה(. 8) 4הדפס את מנה מספר  .26

 
  0מספר  מסמך

 

 ארגמן

 , נהריה2רחוב כלניות 

 עוסק מורשה

688445508 

 5/3/80תאריך  

 

 102חשבונית מס מספר 

 העתק

 :לכבוד
 , שלומי5תכשיטי האור, רחוב המייסדים 

 סה"כ יח' מחיר פרטים כמות

 1,144 444 טבעות כסף 04

  1,044 414 סףצמידי טניס מכ 34

 80,444 סה"כ 

  3,465 81%מע"מ  

 21,296 סה"כ לתשלום 

 5/5/80רעון: יזמן פ

 

 נאוהחתימה: 

 
 פעולת יומן

 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 
  2מספר  מסמך

 

 ארגמן

 , נהריה2רחוב כלניות 

 עוסק מורשה

688445508 

 84/3/80אריך ת

 

 202מספר  קבלה

 העתק

 נתקבל מאת:

 , שלומי5תכשיטי האור, רחוב המייסדים 

 סכום ז"פ בנק מספר שיק

 4,544 84/3/80 הצפון 548

 5,444 5/5/80 הצפון 544

 8,444 מזומנים 

  1,211 סה"כ  

 

 נאוהחתימה: 

 
 

 פעולת יומן
 כותז חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך
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 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 
 3מספר  מסמך

 
 חברת חשמל לישראל בע"מ

  נהריה 88ת"ד 
 

  40-5555555לבירור  'טל
 11 –חשבונית מס/קבלה 

 
  מקור

 :לכבוד
 484 מספר צרכן , נהריה4כלניות  ארגמן, רחוב

מס' 
חודשי 

 חיוב

מס' 
 תעריף

תאריך 
קריאה 
 נוכחית

קריאה 
 נוכחית

קריאה 
 קודמת

ריכה צ
 בקוט"ש

תשלום בעד 
 הקוט"ש

מס'  תשלום קבוע
 מונה

 
 סה"כ

 שקלים אג   שקלים אג שקלים אג           

4 008 8/3 385 484 845   8,844  844 88   8,444 
      

 485   81% , לצורכי מע"מ בשיעור645065845עוסק מורשה מספר 
 
 

 02/3/02יוגש לבנק לא לפני  ש"ח 0,206חשבונך בסך 
 סה"כ לתשלום   

יום 
 לתשלום לא    החשבון עריכת

02 3 0    0,206  
 

 פעולת יומן
 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך
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 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 
 2מספר  מסמך

 תכשיטי קורל 
 , תל אביב2רחוב שניר 

 עוסק מורשה

927102721 

 81/3/80תאריך  

 

 611פר חשבונית מס מס

 מקור

 :לכבוד
 , נהריה4ארגמן, רחוב כלניות 

 סה"כ יח' מחיר פרטים כמות

 6,444 344 טבעות כסף 34

  3,054 854 שרשראות מכסף 45

  84,054 סה"כ 

  4,465 81%מע"מ  

 02,122 סה"כ לתשלום  

 40/0/80רעון: יזמן פ

 

 רוןחתימה: 

 
 

 פעולת יומן
 זכות חובה פרטים סמ'א ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך

        

        

        

 



 מדינת ישראל 
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 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 
  2מספר  מסמך

 

 בנק הצפון

 , נהריה4רחוב הנביאים 
 84סניף הנביאים 

 

 הפקדת מזומן/שיקים

 

 40/3/80תאריך: 

 מאת:

 , נהריה4ארגמן, רחוב הכלניות 

 0844 חח"ד 

 מספר חשבון סוג חשבון 

מס'  סכום השיק
 חשבון

מס'  בנק סניף
 שיק

 סה"כ כמות ךער

4 4 5 4    405 84 00 548 844 5 544 

              

              

              

              

 611 סה"כ במזומן  סה"כ בשיקים

 ידי: צחי-הופקד על      4 5 4 4

 

 צחי חתימה:

 
 פעולת יומן

 זכות חובה פרטים אסמ' ז"פ זכותן -ח חובהן -ח תאריך
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 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 
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 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 01) פרק שלישי: התאמת בנק

 .31-27השאלות  כלענה על 

 

 להלן דף תנועות מחשבון הבנק של חברת "ארגמן", כפי שהתקבל מהבנק. 

 
 בנק הצפון
 ארגמן –דף תנועות עו"ש 

 

 0844לחשבון: 

 ש"ח בזכות 30,544יתרת עו"ש: 

 
 רהית זכות חובה אאסמכת תיאור הפעולה  תאריך

 ז' 30,544 30,544    יתרה 41/4/80

 ז'  33,410  8,085  444 הוראת קבע –חשמל  84/3/80

 ז'  38,551  8,085  444 הוראת קבע –חשמל  84/3/80

 ז'  30,851 4,544  548 הפקדת שיק 85/3/80

 ז'  30,051 544  888 הפקדת מזומנים 40/3/80

 ז'  30,501  444 44 ריבית רבעונית 34/3/80

 ז'  30,451  464 33 דמי ניהול 34/3/80

 הוראת קבע נרשם בבנק בטעות פעמיים. –חשמל  הערה:

 

 נקודות(.  5הקלד את התנועות בתוכנת הנהלת החשבונות, בהתאמות בנק ) .27

של חשבון הבנק מול חשבון עו"ש הבנק בספרי החברה, ורשום פעולות  התאמה ידניתערוך  .21
 נקודות(. 3) 3בון במנה מספר יומן להתאמת החש

 .נקודה( 8) בקובץ הקבוע 3 פרעדכן את מנה מס .29

 נקודה(. 8) 3 פרהדפס את מנה מס .31



 מדינת ישראל 
 ,יסיבס –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון  הכלכלהמשרד  
 , תשע"ד3440מערכת   אדם-אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח 
 תחום בחינות 

 
 

83  
 4480, 3440 בסיסי, מערכת –, חשבונאות מעשית ממוחשבת 14308מס'  שאלון

 נקודות( 2) פרק רביעי: משכורת

 .33-30השאלות  כלענה על 

 

 פקודת יומן משכורת

בפרק פי פקודת המשכורת שקיבלת מתוכנת השכר )-, על0רשום פקודת משכורת במנה מספר  .30
 נקודות(. 3) רק עבור הוצאות משכורת וניכויים מהעובדים( 0ראשון, שאלה 

 נקודה(.  8לקובץ הקבוע ) 0עדכן את מנה מספר  .32

 נקודה(. 8) 0הדפס את מנה מספר  .33

 

 

 

 נקודות( 2) דוחות וכרטסותפרק חמישי: 

 .36-32השאלות  כלענה על 

 

 (.הנקוד 8) 41/4/80 הדפס מאזן בוחן יתרות פתיחה ליום .32

 (.הנקוד 8) 38/3/80הדפס מאזן תנועות ליום  .32

 מכירות, ספק קורל, קופת שיקים, הוצאות חשמל :האלההדפס את כרטיסי החשבון  .36
 .נקודות( 3)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בהצלחה!


