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  מבח
 סיווג מקצועי
  הנהלת חשבונות 

  
  מבח
 מעשי

  07מערכת 
  

  ,לנבח
 הנחיות
  


  פרקי�בשאלו� זה שני   :מבנה השאלו

  נקודות   26  הקמה     :ראשו� פרק

  נקודות   74  רישו� פעולות יומ� : שני פרק

  נקודות 100      :ס" הכול

  

  .15.5%לפי  חושבממ "עמה: ערהה

  שעתיי� וחצי: לרשות�

  : הנחיות מיוחדות

  .ענה על כל השאלות  –

  .אי� לסמ� סימני� כלשה� על השאלו� עצמו  –

  .ז של" ואת תארי" הבחינה בכל קוב*"ת' מס, הקלד את שמ" הפרטי  –

   .ה/בתו� הבחינה מסור את השאלו� ואת התדפיסי� ע� פרטי" האישיי� למשגיח  –

  

  
  !בהצלחה

  814, 830, 831 ותמקצוע
  8021, 8022מגמה 

  )מעשי –הנהלת חשבונות ( 8142מבח� 
  07מערכת מספר 

  כל הזכויות שמורות למדינת ישראל  ©
  לשדר או לקלוט , לאחס� במאגר מידע, לתרג�, לצל�, אי� להעתיק

  . מכני או אחר שו� חלק משאלו� זה, אופטי, בכל אמצעי אלקטרוני
  ללא רשות בכתב , ל סוג שהואלא ייעשה בו שימוש מסחרי ופרסומי מכ

  .מאת מנהל מחלקת הבחינות
  .א" מכוונות לנבחנות ולנבחני� כאחד, ההנחיות בשאלו� זה מנוסחות בלשו� זכר

  מעשי 1הנהלת חשבונות : ש� מקצוע בחינה 8142.07.6/9
  8142: סמל מקצוע בחינה

 07: מספר מערכת
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  )נקודות 26(הקמה   � פרק ראשו

  .7�1השאלות  כלענה על 

  

  )נקודות 2(הקמת חברה   .1

�  :לפי הפרטי� הבאי�, "טופ ספורט": ששמהחברה  הק

  שדרות, 2וב  האלמוגי� רח :כתובת

  986798761: מספר תיק עוסק מורשה

  

  )נקודות 3(פרטי� כלליי�   .2

    31/12/09 –1/1/09 :ההגבלת תאריכי אסמכת  

    31/12/09 –1/1/09 :הגבלת  תאריכי ער"  

  1החל במנה מספר : ספרור המנות  

  15.5% :מ"שיעור המע  

   986798761: מספר עוסק מורשה  

ואחר כ" , ")טופ ספורט(": הקלד את ש� החברה שהוקמה ):על המס" הלתצוג(ש� החברה   

      .ז של""את שמ" הפרטי ואת מספר ת

ואחר כ" את שמ" הפרטי , ")טופ ספורט(": הקלד את ש� החברה שהוקמה :כותרת להדפסה  

  .ז של""ואת מספר ת

  

 
  )נקודות 7(כותרות למאז
 בוח

  ):נקודות 6( "טופ ספורט"ל חברת למאז� בוח� שאת הכותרות הבאות הקלד   .3

  קוד מיו
  כותרת

  100  מכירות נטו

  150  עלות המכירות

  200  הוצאות מכירה

  250  הוצאות הנהלה וכלליות

  300  הוצאות מימו�

  350  הכנסות אחרות

�  400  קופה ובנקי

  450  חייבי�1לקוחות

�  500  שיקי� מעותדי

  550  השקעות

  600  רכוש קבוע

  650  התחייבויות 

�  700  זכאי�1ספקי

  750  מוסדות

  800  ועודפי� הו� 

  ).נקודה 1(והדפס את הכותרות , שמור את המסמ"  .4
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  )נקודות 15(הקמת אינדקס חשבונות 

  .)נקודות 13( ס החשבונותוהק� את אינדק ,בחר באינדקס עברי או ספרתי  .5

  .)נקודה 1( ס החשבונותשמור את אינדק  .6

  .)נקודה 1( ונותס החשבהדפס את אינדק  .7
  

  :שעלי" להקי� סלאינדק להל� רשימת החשבונות
    
  מפתח חשבו


  ספרתי  עברי  ש� החשבו
  קוד מיו
  101  מכירות  מכירות  
  102  הנחשנת�  הנחות מסחריות שניתנו  
  103  החזרמכי  החזרות ממכירות  
  151  קניות  קניות  
  152  1מלאי  1/1מלאי   
  153  הובלהלמח  הובלה למחס�  
  154  הנחשנתק  חות מסחריות שנתקבלוהנ  
  155  החזרקני  החזרות מקניות  
  251  ביטוח  הוצאות ביטוח  
  252  דלק  הוצאות דלק  
  253  משכורת  הוצאות משכורת  
  254  סוציאל  הוצאות סוציאליות  
  201  אריזה  הוצאות אריזה  
  �  202  פרסו�  הוצאות פרסו
  255  חשמל  חשמלהוצאות   
  256  טלפו�  הוצאות טלפו�  
  301  ריבית  הוצאות ריבית  
  302  בנקאיות  הוצאות דמי ניהול  
  303  הנחמזונת  הנחות מזומני� שניתנו  
  �  351  הכנסמאו  הכנסות מהשכרת אול
  401  קומזו  קופת מזומ�  
  �  402  קושיק  קופת שיקי
  403  עוש  ש בנק"עו  
  501  שקלק  שיקי� לקבל  
  502  שקלג  יהישיקי� לגב  
  503  שקלפ  רעו�ישיקי� לפ  
  451  לספורטיב  לקוח ספורטיב  
  452  לספורטל  לקוח  ספורטל  
  701  סמגה  ספק מגה ספורט  
  702  סדור  ספק דור ספורט  
  551  חסכו�  סכו�יכנית חת  
  751  עסקאות  מ עסקאות"מע  
  �  752  תשומותנכ  מס תשומות נכסי
  753  תשומות  מס תשומות  
  754  חוז  ז"מ חו"מע  
  601  מכונית  מכונית  
  602  ציוד  ציוד משרדי  
  603  מבנה  מבנה  
  801  משיכות  משיכות פרטיות  
  802  הו�  רונ�1הו� בעל העסק  
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  )נקודות 74(יומ
 רישו� פעולות  –שני  פרק

  .15 �8 השאלות כלענה על 

  

  )נקודות 16(רישו� יתרות פתיחה 

  ).נקודות 13(את היתרות שלהל�  1הקלד במנה מספר   .8

 ).נקודות 1( 1ה מספר הדפס את מנ  .9

ז של" "את מספר ת, הקלד את שמ" הפרטי). נקודות 2(קוב* הקבוע ל 1עדכ� את מנה מספר   .10

  .ואת תארי" הבחינה

  .מספר תעודת הזהות של" ותארי" הבחינה, הקלד את שמ" הפרטי
  

  :30/4/09 ליו�" טופ ספורט"להל� יתרות של בית העסק 

  זכות  חובה  ש� החשבו

  765,000    מכירות
    17,600  הנחות מסחריות שניתנו

    24,300  החזרות ממכירות
    430,000  קניות
    32,000  1/1מלאי 

    16,400  הובלה למחס�
  18,600    הנחות מסחריות שנתקבלו

  19,100    החזרות מקניות
    3,400  הוצאות ביטוח
    6,400  הוצאות דלק

    76,000  הוצאות משכורת
    8,100  הוצאות סוציאליות

    1,200  הוצאות אריזה
�    1,900  הוצאות פרסו
    3,500  הוצאות חשמל
    4,700  הוצאות טלפו�
    1,100  הוצאות ריבית

    2,700  הוצאות דמי ניהול
    3,600  הנחות מזומני� שניתנו
�  25,000    הכנסות מהשכרת אול

    3,800  קופת מזומ�
�    3,100  קופת שיקי

  17,800    ש בנק"עו
    32,500  שיקי� לקבל
    22,300  יהישיקי� לגב
  41,200    רעו�ישיקי� לפ

    29,800  לקוח ספורטיב
    27,300  לקוח  ספורטל

  19,500    ספק מגה ספורט
  16,000    ספק דור ספורט

    150,000  סכו�יכנית חת
  7,200    ז"מ חו"מע

    220,000  מכונית
    130,000  ציוד משרדי

    800,000  מבנה
    75,000  משיכות פרטיות
  1,197,300    רונ� לוי1הו� בעל העסק

  2,126,700  2,126,700  כ"סה
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  )נקודות 39(פי מסמכי� �רישו� פעולות יומ
 על

  ":טופ ספורט"של בית העסק  ,לחודש מאי מסמכי� 12לפני" 

  .12–1 פי המסמכי�1 ות היומ� עלפעולאת   2הקלד במנה מספר   .11

  ). קודותנ  3  – מסמ"הקלדת כל (

 ).נקודות 1( 2ס את מנה מספר הדפ  .12

  ).נקודה 2(בקוב* הקבוע  2עדכ� את מנה מספר   .13

  .ז של" ואת תארי" הבחינה"את ת, הקלד את שמ" הפרטי  

  

 �  :2009 מאילחודש " טופ ספורט"של חברת להל� המסמכי
  

  1מסמ� מספר 
  

  טופ ספורט
 �  2רחוב האלמוגי

  שדרות

  עוסק מורשה       

986798761  
  

     1.5.09 תארי"                                                                        
  87קבלה מספר 

    העתק                                                                                    
  :נתקבל מאת

  השקעת בעל העסק � רונ
 לוי
  סכו�  פ"ז  בנק  מספר שיק

     50,000    1.5.09  הו�     43
                    

                                 �     מזומני
      50,000      כ"סה                                                             

     רותי  חתימה 
  

  2מסמ� מספר 
 

  הדרו�בנק 
  4הראשוני� רחוב 

  שיקי�/ מזומ
 הפקדת                          שדרות
       1.5.09 תארי"                                                                                               444 סני2

  
     שדרות, 2רחוב האלמוגי� , טופ ספורט: מאת

          11/22  מספר חשבו� 
   ש בנק"עו  סוג חשבו� 

  סכו� השיק

' מס
  חשבו�

  בנק  סני2
' מס
  שיק

  כ"סה  כמות  ער"

          43   הו�  14  222     5     0  0   0    0   
                            
   כ במזומ�          "סה                    כ בשיקי�"סה

  איריתאיריתאיריתאירית     י"הופקד ע        5   0  0  0   0   

  איריתאיריתאיריתאירית         מהחתי
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  3מסמ� מספר 
  

  מגה ספורט
  5רחוב האיל� 

�  אופקי

  עוסק מורשה

986798761  

   4.5.09  תארי"                                                                                   
                   

   121 חשבונית מס מספר                                           
  מקור                                                                                                

  לכבוד
  שדרות, 2רחוב האלמוגי� , טופ ספורט

    
  כ"סה  מחיר  פרטי�  כמות
  1,440.00  80  ע12 כדור  18
  3,150.00  90  יד1 כדור  35

  4,590.00  כ "סה  
  711.45  15.5%מ "מע  
  5,301.45  לתשלו�  כ "סה  

  
     1.6.09 פ"ז

  רונ� : חתימה

  

  4מסמ� מספר  
  

  טופ ספורט
 �  2רחוב האלמוגי

  שדרות

  עוסק מורשה

986798761  

   8.5.09  תארי"                                                                                   
                   

  164  חשבונית מס מספר                                            
  העתק                                                                                                

  לכבוד
  נתיבות, 6רחוב האלה , ספורטיב

    
  כ"סה  מחיר  פרטי�  כמות
     7,200  60  סל1 כדור  120
                    5,600  70  כדורגל  80

             12,800  כ "סה  
           1,984  15.5%מ "מע  
  14,784  שלו�  לתכ "סה  

  
     1.6.09 פ"ז

  שיר� : חתימה
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  5מסמ� מספר 
  

  ריהוט משרדי
  6רחוב  הרות� 

     אביב� תל

  עוסק מורשה          
             977554331   

  12.5.09 תארי"                                                                           
           

  212  קבלה מספר /חשבונית מס                          
                                                                                

  מקור                                                                                             
  לכבוד

  תשדרו, 2רחוב האלמוגי� , טופ ספורט

  כ"סה  מחיר  פרטי�  כמות
20  �  1,600  80  מדפי
            

   1,600  כ"סה  
  248  15.5%מ "מע  
   1,848  לתשלו� כ "סה  

  :נתקבלו 
  סכו�  פ"ז  בנק  מספר שיק

  1,848   12.6.09  הכס2  33
  1,848  כ לתשלו�"סה  

  
  רינת  חתימה

  

  6מסמ� מספר 
  

        0315555586 חשבו� לקו  מ"החברה הישראלית לתקשורת בעבזק 

  אפריל    1מר* תקופת החשבו�  

  876 חשבונית מס מספר  חשבו� לשירותי בזק

  לכבוד

  טופ ספורט

  שדרות, 2רחוב האלמוגי� 

  111ד "ת, בזק: להחזרות  

  אשדוד  

  

  
  כ"סה  מ"מע  סכו�  ריכוז החשבו

  1,732.5   232.5   1,500  שיחות

�        ציוד ושירותי

    1,732.5ח     "כ בש"סה

  יחוייב  בסכו� הנקוב 11/22בהוראת קבע חשבונ" מספר   14.5.09 לתשלו� עד

  .אי� להכניס שינויי� בחשבו� זה. תשלו� לאחר המועד יגרור חיובי ריבית פיגורי� והוצאות גביה כחוק

  *לתשלו� החשבו� בכרטיס אשראי  177443213חייג * כדאי לשל� את החשבו� באמצעות הוראת קבע בבנק 

  12:30 – 8:00ו  18:00 – 8:00ה �א. 198או פאקס  199ירורי� והזמנות חייג חינ� מידע בל
  יהודה הלוי  אשקלו� 18:00 – 16:00ה ,ג,א, 12:30 – 8:30ו 1א: קבלת קהל
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  7מסמ� מספר 
 

 מדינת ישראל אג. המכס ומס ער� מוס. ח תקופתי"דו  ל ת ש ל ו �

 
 מיקוד

 

 ישוב. ס

 

 מע�

 ותשדר, 2רחוב האלמוגי� 

 ש� העוסק

 טופ ספורט   
מ

ע
 מ

  אפריל  15.5.09     4/09  835 מספר עוסק    

 
986798761  

 

שנה  
 חודש

.ס א.מ.ח 
 ת

ח "יש להגיש הדו
 עד

התקופה שלגביה חלה 
 חובת הדיווח

 

     

           9  2  0  0 0 �   1  3 8  0 0    
 המס על העסקאות  )מ"לא מעל(עסקאות חייבות   עסקאות פטורות או בשיעור אפס   

    עסקאות 

       1  2  0  0  בשקלי� שלמי� 

  מס תשומות  �מס תשומות על ציוד ונכסי
� קבועי

 

        5   4  0  0  הצהרת העוסק וחתימתו 

ח זה הינ� נכוני� "אני מצהיר שכל הפרטי� שמסרתי בדו  
� .ומלאי

  המס על תשומות אחרות 

   .סירת פרטי� לא נכוני� מהווה עבירה על החוקידוע לי שמ  

   ש� החות�  חותמת נתקבל 

  0  0  2  7        תומר  חתימה וחותמת העוסק או בא כוחו   

 הסכו� לתשלו� בשקלי� חדשי�     15.5.09    תארי"  לתשלו� 

 7,200  �      4 שבעת אלפי� ומאתיי�     :סכו� התשלו� במילי

    444  לו� בוצע בשיק מספר התש   

  

  8מסמ� מספר 
  

  טופ ספורט
 �  2רחוב האלמוגי

  שדרות

  עוסק מורשה

986798761  
  

   18.5.09 תארי"    
                   

  701 מספר  זיכוי/חשבונית מס חיוב  
  העתק  

  לכבוד
  נתיבות, 6רחוב האלה , ספורטיב 

  
  כ"סה  מחיר  פרטי�  כמות

   600    60                כדורסל   10       
 מחשבונית מס מספר מכירה החזרת סחורה מ           

164  
            

  600    כ "סה  
   93    15.5%מ "מע  
  693    לתשלו�  כ "סה  

  
  

  אליר
  :חתימה



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
        אד�אד�אד�אד�    חחחחוווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  
 

 2009 ,07מערכת  ,הנהלת חשבונות מעשי, 8142 'שאלו� מס  9   

  9מסמ� מספר 
  

  תחנת דלק  דור אנרגיה
  081998876טלפו�  

  18תחנה מספר   
  9865446758עוסק מורשה  

  

       233  'בלה מסק/ חשבונית מס 

  מקור          

  מספר רכב

871990108  

  21.5.09:   תארי" 

   

  שדרות, 2רחוב האלמוגי� , ש� הקונה  טופ ספורט

  כ "סה     מחיר  ליטר  

  450      4.5  100  96בנזי� 

  660      5.5  120  91בנזי� 

          עופרת. נ

          סולר

  1,110      כ"סה              

  172.05      מ"מע 15.5%        

  1,282.05      מ"כ כולל מע"סה    

  משו" על בנק  הדרו� 21.5.08פ "ז 12התשלו� בוצע בשיק מספר 

  חתימה  שירה

  



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
        אד�אד�אד�אד�    חחחחוווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  
 

 2009 ,07מערכת  ,הנהלת חשבונות מעשי, 8142 'שאלו� מס  10   

  10מסמ� מספר 
  

  דור ספורט
  8רחוב השרו� 

  שבע1באר

  עוסק מורשה         

   945457681  
  
  25.5.09  תארי"                                                                          

           
  98 קבלה מספר                                       

  מקור                                                                                    
  :נתקבל מאת

  שדרות , 2רחוב האלמוגי� , טופ ספורט 
   

  סכו�  פ"ז  בנק  מספר שיק
      4,500   25.5.09  ו�הדר  63 
 64  �     1,500     25.6.09  הדרו

  �  500  מזומני
           6,500  כ"סה

      ריקי  חתימה 

  

  11מסמ� מספר 
  

  בנק  הדרו�
  4רחוב  הראשוני�    

                        שדרות
  העברה לגביה                                   

    27.5.09תארי"                                                                                              444סני2  
  

  
  מאת   

  שדרות, 2רחוב האלמוגי� , טופ ספורט

  
 
  סוג חשבו

  ש  "עו     
   

  
  מספר חשבו
 מוסר שיקי�

          11/22      

  סכו� השיק

  'מס  תארי� השיק

  חשבו

סני. 
  נמש�

משו� 
  על בנק

מספר 
  יו�  חודש  שנה  השיק

  44  ההו�   10    44/1    1  7    2009         8   0   0   0

0  0  0  3        2009    7  5  88/2    15  �  87  השלו

                            

  כ בשקלי�"סה

0  0  0  1  1                    

       חתימה    אורית          אורית                                                                   :     י "הופקד ע
  



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
        אד�אד�אד�אד�    חחחחוווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  
 

 2009 ,07מערכת  ,הנהלת חשבונות מעשי, 8142 'שאלו� מס  11   

  12מסמ� מספר 
  

  טופ ספורט
 �  2רחוב האלמוגי

  שדרות

  עוסק מורשה       

986798761  
  

  28.5.09  תארי"                                                                          
           

  33    שובר תשלו�                                     
    העתק                                                                                    

  :לכבוד
  משיכות פרטיות 1רונ� לוי 
   

  סכו�  פ"ז  בנק  מספר שיק
              

           
                                 �  2,500   מזומני

           2,500   כ"סה                                                             
    נוע�  חתימה 

  

  



 
 
  

  התעשייה המסחר והתעסוקה משרד
        אד�אד�אד�אד�    חחחחוווולהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כלהכשרה ולפיתוח כ    בכירבכירבכירבכיר    אג�אג�אג�אג�

  תחום בחינות
  
 

 2009 ,07מערכת  ,הנהלת חשבונות מעשי, 8142 'שאלו� מס  12   

 )נקודות 19(חות וכרטסות "דו

  ).הנקוד 1( 2הדפס את מנה מספר   .14

 ).הנקוד 2(לקוב* הקבוע  2עדכ� את מנה מספר   .15

מס תשומות  ומס  ,מ עסקאות"מע: מ"נות מעפעולות יומ� לסגירת חשבו 3 הקלד למנה מספר  .16

י כרטסות יד1מ או על"ח מע"עשות זאת באמצעות דויש באפשרות" ל( .מות נכסי�תשו

 )נקודות 5(לסיו� עדכ� את הקוב* הקבוע  .)מ"מע

17.   �  )נקודות 3( 30/4/09הדפס מאז� יתרות פתיחה ליו

 ).נקודות 3( 31/5/09 – 1/5/09מיו�  מאיחודש  הדפס מאז� תנועות  .18

  ):נקודות 5(י� הדפס את כרטיסי החשבו� הבא  .19

משיכות , שיקי�קופת  ,ספורטיבלקוח , דור ספורטספק , מזומ�קופת , ש בנק"עו, קניות

       הוצאות דלק, פרטיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  !בהצלחה
  


