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 "הירחון " חברת :    מעשי הנהלת חשבונות
 

 11%מ מחושב לפי "מע
 
 

 , בהדפסה והפצת ירחוןעוסקת   "הירחון"חברת .  1
 

 : פרטים על החברה
 בת ים 11הבדים כתובת                                  

  30-453063                              טלפון     

  30-4611144פקס                                     

  141146460עוסק מורשה                       

  415046550תיק ניכויים                        

 .כל חודש: תקופת דיווח למס הכנסה ולביטוח לאומי 

 4051חשבון  .   415 -סניף .   16 -בנק " . המצליחים"בבנק ד "החברה מנהלת חשבון חח
 

 פרטי עובדים. 2
 

 שם העובד
 

 תחילת עבודה שכר ברוטו מצב משפחתי תאריך לידה זהות. מס

 אורי בן חור
 

 1113111 11,153 ר 1111111431 356551304

 116113 16,465 1+ג 41611414 335315631 לוי יעל
 

 
 .לחודשיום  1צבירת חופשה 

 .ח"ש 043החברה משלמת לעובדים החזר נסיעות בסך 
 

המעסיק מפקיד לעובדיו לקרן פנסיה בגין שכר יסוד ושעות נוספות ולקרן השתלמות רק בגין שכר 
.יסוד  

עובדים 6%,   פיצויים 3.00,    מעביד 6%: קופת גמל ופנסיה   

.עובד 5.6%, מעביד 1.6%: קרן השתלמות        

:של העובדים פרטים אישיים   

  :אורי בן חורעובד 

. 110115 –סיים תואר ראשון ב   

.ימים 6: קיימת יתרת חופש   .ימים 56, שעות 135: עובד משרה מלאה   

.לשעה 163%לפי מחושבת נוספות  תשלום לשעה. שעות 146 בחודש דצמברבד ע אורי  

 

:לוי יעלעובדת   

  5.3.5333שנולד ביום , 354656350ז "ת מאירבן בשם  יעלל

.עובדת משרה מלאה  
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:מצבת הנכסים של החברה . 3  

 01.15.15מעודכן ליום , "הירחון"להלן פרטים על הרכוש הקבוע של 

 : אלא אם נאמר אחרת, מ"הסכומים הרלוונטיים נתונים לפני מע

 . מ"ח לא כולל מע"ש 04,333רכשה החברה ריהוט בעלות של  16.1.5334ביום  .1

 . מ"כולל מע 4,533רכשה החברה מחשב בסך  13.0.5313ביום  .5

 . מ"ח לא כולל מע"ש 4,563רכשה החברה מדפסת משולבת בעלות של  53.0.15ביום  . 0

  

 שיעור הפחת השנתי 

 1%ריהוט  

 00.00%   מחשב

 53% מדפסת 

 

אפשר להוסיף או לשנות קבוצות. להלן אינדקס קבוצות חשבון לפי הנתונים שבטבלה. 4  

       לקוחות

 ספקים

 מוסדות

ז"חו  

 עובדים

 רכוש קבוע

 קופות

 בנקים

ויתרת עודםים הון   

 הכנסות

 עלות המכר

 שכר עבודה

 הנהלה וכלליות 

ןמימו הוצאות   

 



 0 

 

  03.11.15ליום ".  מ"הירחון בע"להלן יתרות פתחחה של חברת 

  

בזכות( ח"ש)סכום  בחובה( ח"ש)סכום    שם החשבון 

 הבית היפה 61,153 

מ"המדפיס בע  51,333  

 מעמ עסקאות  53,433

 מעמ תשומות 10,563 

 הוצאות שכירות 20,000 

 מס הכנסה ניכויים  1,333

 ביטוח לאומי ניכויים  5,533

ז"חו –קרן פנסיה   0,433  

 יעל לוי  13,103

 אורי בן חור  3,033

 רכוש קבוע 01,133 

 המחאות לפרעון  6,333

שיקיםקופת  53,533   

 בנק מזרחי 30,453 

 הון בעל העסק  ?

 מכירות  343,333

 קניות 473,333 

 משכורת 311,433 
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:ענה על השאלות בהתאם לנתוני החברה אשר הוצגו לעייל ובהתאם לנתונים שיוצגו בהמשך  

.הגדר את פרטי העובדים המועסקים בחברה, הקם בתוכנת השכר את החברה. 1  

.לחודש דצמבר יםלעובדערוך משכורת   

?לביטוח לאומיסכום שמנכים לעובדים מהו סך ה. 2  

?מהו סך השכר לדיווח לביטוח לאומי.  3 

4 .בעבור המוסד לביטוח לאומי 5315לחודש דצמבר  135הדפס דוח ניכויים . 4  

.הדפס מסמך מתאים? מהו סך עלות המעביד. 5  

.5315הדפס פקודת משכורת לחודש דצמבר . 6  

.5315פס תלוש משכורת של העובד לחודש דצמבר דה? אורי בן חורמהו השכר ברוטו של . 7  

?לוי יעלמהו סכום ניכויי החובה של העובדת . 8  

הכל        והקף בעיגול את סך , לוי יעלבעבור העובדת  5315הדפס תלוש משכורת לחודש דצמבר . 9
.ניכויי החובה  

הדפס דוח הפקדות לקרן השתלמות. 11  

.ציין על גבי תלוש השכר של העובדים את השכר להפקדות לקרן פנסיה ולקרן השתלמות. 11  

.הדפס דוח וותק לעובדים או כל דוח אחר המראה את תאריך תחילת העבודה והוותק בעבודה. 12  

.בעבור מס הכנסה( 135טופס )הדפס דוח ניכויים  .13  

רכיבי השכר המפורטים לעיל בגין חודש שיכלול את כל מ, ד אוריובעהדפס דוח רכיבים ל. 14
.דצמבר  

  .סמן הנקודות בתלוש המשכורת ?מס הכנסה מקבל אורי בן חורימה נקודות זיכוי של כ. 15
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את מספר תעודת הזהות שלך , הקלד את שמך. (אקסל) פתח את תוכנת הגיליון האלקטרוני  . 16
 .ואת תאריך הבחינה

 " .  מ"בע הירחון –רשימת פחת "ושמור אותו בשם , פתח גיליון חדש . 17

 (.בעמוד תיאור הנכסי )הקלד בגיליון את נתוני הטבלה שלהלן . 18

 . הזן לגיליון את פרטי הנכסים ברשימת פחת . 19

 לפי חישוב ימים מדויק , ערוך חישובי הוצאות פחת בגיליון האלקטרוני. 21

  (ימים בשנה  056)   

 ? 01.15.15מהו סך הפחת הנצבר ליום  . 21

 ? 01.15.15מהי יתרת העלות המופחתת ליום  . 22

 ? בעבור המחשב 5315מהו הפחת הנתבע בשנת  . 23

  ? 5315מהו סך כל הפחת הנתבע על הרכוש הקבוע בשנת  . 24

.וצרף את התדפיס למחברת הבחינה, הדפס את הגיליון.  25 

.בתוכנת הנהלת חשבונותהקם את החברה . 26  

.את שמך ומספר תעודת הזהות שלך, הקלד את שם החברה  

.רישום פקודות יומן על פי סדר המסמכים  

11%מ "שיעור מע  

. 5%: מקדמות למס הכנסה   

.אינדקס סוגי תנועה, אינדקס החשבונות, שמור והדפס את אינדקס קבוצות החשבון, הקם. 27  

ידת הצורךניתן להוסיף חשבונות במ: הערה   

.03.11.15הקלד את יתרות הפתיחה ליום . 28  

.5315מפעילותה בחודש דצמבר " הירחון " להלן מסמכים של חברת . 29  

:עדכן והדפס פקודות יומן בגין המסמכים 1 קלוט 1 רשום   
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1מספר  מסמך    

 מ"בע" המדפיס"

 קרית אונו 6החלוצים ' רח

 עוסק מורשה

 046515314'מס

 

 30.15.15  תאריך                                                                                       

 

 
 חשבונית מס מספר 

 
 מ"הירחון בע:  לכבוד    

 סכום אג 'מחיר יח פרטים כמות

 41,333  13 הדפסת ירחונים  4700

 04,633  13 הדפסת חוברות אופנה 3450

     

     

     

     

 31,633  כ"סה 5.1.10  זמן פירעון 

 10,366  מ"מע 11 %                                         

 46,066  כ לתשלום"סה         יעל                            :  חתימה 

553 
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  2 מסמך מספר 

 

  

 מ"בע הירחון

 בת ים 11הבדים ' רח

 עוסק מורשה

 141146460  'מס

 

 33.15.15   תאריך                                                                                       

 

 
 חשבונית מס מספר 

 
 מ"בע הבית היפה:  לכבוד    

 סכום אג 'מחיר יח פרטים כמות

 63,333  53 ירחונים  5433

 41,333  50.6 חוברות אופנה 5333

     

     

     

     

 136,333  כ"סה 15.31.10זמן פירעון 

 11,363  מ"מע 11 %                                         

 155,363  כ לתשלום"סה                                 אוריה חתימה 

503 
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3 מסמך מספר  

  

 מ"בע הירחון

 בת ים 11הבדים ' רח

 עוסק מורשה

 141146460   'מס

 

 13.15.15   תאריך                                                                                       

 

 
 חשבונית מס מספר 

 
 בית האופנה:  לכבוד    

 סכום אג 'מחיר יח פרטים כמות

 04,333  53 ירחונים 1143

 05,433  50.6 חוברת אופנה 1433

     

     

     

     

 51,133  כ"סה ______________זמן פירעון 

 11,634  מ"מע 11 %                                         

 14,534  כ לתשלום"סה          אוריה                    :  חתימה 

501 



 4 

4מסמך מספר   

  

 מ"בע" המשכיר" 

 רמת גן 3הקשת ' רח

 461341554' עוסק מורשה מס

 10.15.15  תאריך                                                                            
 

 564קבלה מספר  1 חשבונית מס 
 

 מ"בע הירחון :לכבוד   

 

 הסכום אג יחידה  פרטים כמות

 51,533  5033  1.15.15שכירות לשנה החל ביום  15

      

      

      

 51,533  כ"סה 

 4,545  מ"מע 11 % 

 05,545  כ לתשלום"סה                                                           

 המחאות

 כ"סה זמן פרעון סניף בנק שיק' מס

43531 15 456 53.5.10 05,545 

     

     

  מזומנים                                                                          

 05,045 כ"סה רונן:  חתימה 
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5מספר מסמך   

  

אגף המכס ומס ערך  מדינת ישראל
 מוסף

ח "דו
 תקופתי

 לתשלום –הודעת זיכוי  

מ
ע

 מ
 שם העוסק

 הירחון
 מען

 בת ים 11הבדים 
 ישוב. ס

54 
 מיקוד

5454 
 

  151154543 534 11.12    14.12.12 2112נובמבר 
  תיק העוסק' מס  שנה חודש  א.מ.ח ת.ס ח עד"יש להגיש הדו חלה חובת הדיווחהתקופה שלגביה 

     
 1 1 5 1 2   1 1 1 1 2 1         

 עסקאות פטורות או בשיעור אפס     (מ"ללא מע)עסקאות חייבות   המס על העסקאות

  עסקאות   

          בשקלים
 שלמים

 

 מס תשומות מס תשומות על ציוד ונכסים קבועים 
  

 1 4 2 3 1    הצהרת העוסק וחתימתו  
ח זה "אני מצהיר שכל הפרטים שמסרתי בדו  המס על תשומות אחרות 

 .הינם נכונים ומלאים
  

ידוע לי שמסירת פרטים לא נכונים מהווה עבירה   
 .על החוק

  

    אורן : החותםשם   

 
1 4 1 1   

  חתימה וחותמת העוסק או בא כוחו 
 כלים 

חותמת  
 נתקבל

 

    14.12.12  תאריך  הסכום לתשלום בשקלים חדשים
    ח"שבעת אלפים מאה וחמישים ש    הסכום לתשלום במילים  
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6 מספרמסמך   

 

 

 

 

 

 מזרחי  בנק

 456  סניף

 פרטי בעל החשבון

 16.15.15_תאריך                                                                                     מ"בע הירחון     

 16.15.15תאריך פרעון                                                                                                               

 מוסףמס ערך _לכבוד 

 שיק מספר                                                                                                              

 העתק

 ג נכבדה"א

 :נא לקבל במצורף המחאה לפי הפרטים כדלקמן

 סכום פרטים

                                    1,163    5315מס ערך מוסף עבור נובמבר 

₪ 

 בנק

 סניף

 פרטי בעל החשבון

 מ"בע הירחון

 בת ים 11הבדים' רח

 

                    Pay to, or orde________________ מס ערך מוסף: שלמו לפקודת 

 New shekel                     ________ ח"וחמישים ששבעת אלפים מאה _                              

 

 Date      16.15.15   תאריך                                                       Signature אורן       _חתימה 

                                           4051                       415                          43535 

 השיק' הסניף               מס' החשבון               מס' מס                                

 

43535 

               
1,163   ₪ 
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 מזרחי  בנק

 456  סניף

 פרטי בעל החשבון

 16.15.15_תאריך                                                                                     מ"בע הירחון     

 16.15.15תאריך פרעון                                                                                                               

 אומיביטוח ל_לכבוד 

 שיק מספר                                                                                                              

 העתק

 ג נכבדה"א

 :נא לקבל במצורף המחאה לפי הפרטים כדלקמן

 סכום פרטים

                                    5,533    5315נובמבר   -ביטוח לאומי 

₪ 

 בנק

 סניף

 פרטי בעל החשבון

 מ"בע הירחון

 בת ים 11הבדים ' רח

 

                      Pay to, or orde________________ ביטוח לאומי: שלמו לפקודת 

 New shekel                     ________ ח"ש יים ושש מאותאלפ_                              

 

 Date      16.15.15   תאריך                                                       Signature אורן       _חתימה 

                                           4051                        4165                         43530 

 השיק' הסניף               מס' החשבון               מס' מס                                

 

43530 

               
5,533   ₪ 
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 מזרחי  בנק

 456  סניף

 פרטי בעל החשבון

 16.15.15_תאריך                                                                                     מ"בע הירחון     

 16.15.15תאריך פרעון                                                                                                               

 הכנסהמס _לכבוד 

 שיק מספר                                                                                                              

 העתק

 ג נכבדה"א

 :נא לקבל במצורף המחאה לפי הפרטים כדלקמן

 סכום פרטים

 ₪                                 1,333    5315נובמבר   -הכנסה מס 

 בנק

 סניף

 פרטי בעל החשבון

 מ"בע הירחון

 בת ים 11הבדים ' רח

 

                          Pay to, or orde________________ מס הכנסה: שלמו לפקודת 

 New shekel                                      ________ ח"ש אלף ושמונה מאות_                              

 

 Date      16.15.15   תאריך                                                       Signature אורן       _חתימה 

                                           4051                        415                          43534 

 השיק' הסניף               מס' החשבון               מס' מס                                

 

4354 

               
1,333   ₪ 



 14 

7 מספר מסמך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 הירחון

 קרית המלאכה  6 מעפילה' רח

 066554141' עוסק מורשה מס

 11.15.15  תאריך                                                                            
 

 514קבלה מספר  1 חשבונית מס 
 

 הבית היפהלכבוד    

 

 הסכום אג יחידה  פרטים כמות

 033  53  ירחונים 16

 413  50.6  חוברות אופנה 53

      

      

 113  כ"סה 

 103.4  מ"מע 11 % 

 433.4  כ לתשלום"סה                                                           

 המחאות

 כ"סה זמן פרעון סניף בנק שיק' מס

43536 4051 415 56.15.15 433.4 

     

     

  מזומנים                                                                          

 433.4 כ"סה מרק_חתימה 
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8 מספר מסמך  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מ"הירחון בע

 בת ים 11הבדים ' רח

 מורשהעוסק 

 141146460   'מס

 

 51.15.15   תאריך                                                                                       

 

 
 מספר  זיכוי1 חיוב  חשבונית מס

 
 בית האופנה:  לכבוד    

 סכום אג 'מחיר יח פרטים כמות

 133  53 החזר - ירחונים 6

 141  50.6 החזר - אופנהחוברת  5

     

     

     

     

 541  כ"סה ______________זמן פירעון 

 43 41 מ"מע 11 %                                         

 531 41 כ לתשלום"סה          אוריה                    :  חתימה 

501 
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 – התאמת בנק ונתונים נוספים 

כפי שיתקבל מהבנק, "מ"בע הירחון"תנועות בחשבון הבנק של חברת להלן דף  .א    

הדפס את . בהתאמות , בתוכנת הנהלת חשבונות 5315הקלד את התנועות לשנת . 31
.דף הקליטה  

 

 בנק מזרחי

"מ "בעהירחון "  –ש "דף תנועות עו  

  4051לחשבון  

(03.11.15ליום )בזכות   30,453ש "יתרת עו  

 תאריך תיאור הפעולה אסמכתא סכום 

תשלום  3881 13,403 חובה
תומשכור  

6. .15.15  

מעמ שיק 40202 1,163 חובה  15.12.12 

ביטוח  שיק 40203 5,533 חובה
 לאומי

15.12.12 

מס הכנסה שיק 40204 1,333 חובה  15.12.12 

פנסיהלתשלום  0345 0,433 חובה  11.15.15 

שיקהפקדת  40205 433.4 זכות  25.12.12 

 25.12.12 הפקדת מזומן 4578 6,333 זכות

החזר קרן  5454 4,333 חובה
 הלוואה

31.12.12 

 01.15.15 דמי ניהול 9811 166 חובה

 1.1.13 ריבית רבעון 9897 516 חובה

 

. והדפס את מסמך ההתאמה,  ערוך התאמה ידנית של חשבון הבנק .31  

.והדפס הפקודות      .רשום פעולות היומן להתאמת החשבון . 32  
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.רשום פקודות יומן לנתונים והדפס אותם. "מ "בע הירחון" להלן נתונים נוספים של חברת  . ב  

רון של       חח בעבור הרבעון הא"ש 516החברה חויבה בריבית רבעונית בסך  1.1.5310ביום (       1
5315שנת              

.1.15.15החל ביום  , הוצאות השכירות מתייחסות לשנה(      5  

 . מיתרת הלקוחות לחובות מסופקים 5% החליטה החברה להפריש  5315בסוף שנת (       4

 

פעולות להתאמת סוף שנה בסכום הריבית שחויבה בו החברה ביום עדכן והדפס  1 רשום.  33
1.1.10  .  

  .להתאמת הוצאות השכירותפקודה עדכן והדפס 1  רשום . 34

 .מ "פקודה להתאמת הוצאות ההלחעדכן והדפס 1  רשום . 35

 .פקודת יומן בגין הוצאות פחתעדכן והדפס 1  רשום . 36

 .5315מ לחודש דצמבר "פקודות יומן לסגירת מעעדכן והדפס 1  רשום  .37

להוצאות משכורת , על פי פקודת המשכורת שקבלת מתוכנת השכר, רשום פקודת משכורת . 38
.הדפס את המסמךעדכן ו. ולניכויים מהעובדים  

 39 03.11.15 הדפס מאזן בוחן יתרות פתיחה ליום. 

01.15.15הדפס מאזן בוחן יתרות ליום . 41  

.לקוח הבית היפההדפס כרטיס החשבון ל?  01.15.15ליום הבית היפה מהי יתרת כרטיס . 41  

בעבור חודש דצמבר   16.1.10לשלם או לבקש החזר ביום מ שתצטרך החברה "מהו סכום המע. 42
.הדפס מסמך מתאים ? 5315        

5315הדפס את דוח רווח והפסד לשנת . 43  

  15.5315  לחודש  46,066 –הדפס את התנועות שסכומן שווה ל . 44

  .5315שנת הדפס את המאזן ל . 45

 .נקודה 5135הדפס מאזן בוחן תנועות לחודש דצמבר  . 46

.15.5315ח מקדמות למס הכנסה לחודש "הדפס דו. 47  

.עדכן והדפס הפקודה. רשום פקודת יומן להעברת רווח והפסד לעודפים. 48  
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