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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

פרק ראשון: ניהול חשבונות מתקדם )75 נקודות(
הנבחן יענה על שלוש שאלות מבין השאלות 5-1 )לכל שאלה - 25 נקודות(.

שאלה 1 - יסודות המימון 

ערך עתידי - הפקדה חד–פעמית )בהיעזר במחשבון פיננסי( א.  )5 נק'( 

הסכום שייצבר בתוכנית )קרן וריבית( ביום 30.6.2019 :   

/FVPMTPVI%N

6119,650-–100,000427

 

 FV = 119,650 ש"ח   

ערך עתידי - סדרה )בהיעזר במחשבון פיננסי( ב.  )5 נק'( 

הסכום שייצבר בתוכנית )קרן וריבית( ביום 30.9.2018 :    

/FVPMTPVI%N

421,676–1,500-613BGN

 FV = 21,676 ש"ח   

ריבית ריאלית ג.  )5 נק'( 

) . (
. . %1 04 1 100

1 0 2 0 23 23–
– – –$) =

לדרך החישוב, ו–2.5 נק׳ לתוצאה. 2.5 נק'    

ריבית אפקטיבית )בהיעזר במחשבון פיננסי( ד.  )5 נק'( 

תחילה נחשב את שיעור הריבית השנתית בתוכנית )2.5 נק׳(:   

/FVPMTPVI%N

6125,046.4-  –80,000930

9% לשנה הם 1.5% לחודשיים )9/6(, ולכן הריבית האפקטיבית השנתית היא )2.5 נק׳(:   

. . . %1 015 1 100 0 0934 9 34–6 $) =^ h
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

ערך נוכחי נקי - ענ"נ )היעזר במחשבון פיננסי( ה.  )5 נק'( 

סכום )ש״ח(סוף שנה
0 – 2,000,000

1300,000

2300,000

3300,000

4600,000

5600,000

6600,000

70

8100,000

ב–6% ריבית שנתית מתקבל ענ"נ בסך של 211,232 ש"ח

שאלה 2 - עסקה משותפת 

רישום פקודות יומן בספרי רותי )2 נק' לכל פקודה(: א.  )6 נק'( 

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהתאריך
עס״מ עם דינה 1.11.18

ואסתר
עו״ש בנק

פרסום785

2,4002,808

408מס תשומות

עס״מ עם דינה לקוח דוד24.11.18
מכירה8143ואסתר

189,540162,000

27,540מע״מ עסקאות

עס״מ עם דינה 1.12.18
ואסתר

הכנסות מעמלה
עמלה*8144

16,20016,200

2,7542,754מע״מ עסקאותמס תשומות

, , %42 000 120 000 10#+ =^ h )*( חישוב העמלה: 16,200 ש"ח 

רישום פקודות יומן בספרי דינה )2 נק' לכל פקודה(: ב.  )6 נק'( 

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהתאריך
עס״מ עם רות 1.11.18

ואסתר
שיקים לפירעון

שכירות999

12,00014,040

2,040מס תשומות

עס״מ עם רות לקוחה אפרת15.12.18
מכירה787ואסתר

145,665124,500

21,165מע״מ עסקאות

עס״מ עם רות 25.12.18
ואסתר

הכנסות מעמלה
עמלה*812

12,450.0012,450.00

2,116.502,116.50מע״מ עסקאותמס תשומות

%500 105 600 120 10# # #+ =^ h  )*( חישוב העמלה:  12,450 ש"ח 
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

רישום פקודות יומן בספרי אסתר )2 נק' לכל פקודה(: ג.  )4 נק'( 

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהתאריך
שיקים לפירעוןעס״מ עם רות ודינה7.11.18

קנייה888
230,000269,100

39,100מס תשומות

עו״ש בנקעס״מ עם רות ודינה10.11.18
משלוח898

1,4001,638

238מס תשומות

הוצאות מראש ומלאי שנותר בעסקה המשותפת: ד.  )5 נק'( 

חישובים )2 נק'(:

דינה )30%(אסתר )30%(רותי )40%(
2,4002,400 = 4 * [6/)0.3 * 12,000(]3,200 = 4*  [6/)0.4 * 12,000(]שכירות)0.5(

240240 = 3/)0.3 * 2,400(320 = 3/)0.4 * 2,400(פרסום)0.5(

סה״כ 
הוצ׳ 
מראש

3,5202,6402,640

15,694.0011,770.5011,770.50מלאי)1(

עלות משלוח ליחידה: 0.47 = 1,400/3,000  

עלות המלאי שנשאר: 39,235  = 0.47*500 + 80*400 + 70*100

רישום בספרי רותי )1 נק'(:

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהתאריך
3,5203,520הוצאה מראשעס״מ עם דינה ואסתרהוצאות מראש31.12.18

15,69415,694מלאיעס”מ עם דינה ואסתרמלאי בעס״מ31.12.18

רישום בספרי דינה )1 נק'(:

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהתאריך
עס״מ עם רות הוצאות מראש31.12.18

ואסתר
הוצאה מראש

3,520.003,520.00

עס״מ עם רות מלאי בעס״מ31.12.18
ואסתר

11,770.5011,770.50מלאי

רישום בספרי אסתר )1 נק'(:

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהתאריך
עס״מ עם רות הוצאות מראש31.12.18

ודינה
הוצאה מראש

2,640.002,640.00

עס״מ עם רות מלאי בעס״מ31.12.18
ודינה

11,770.5011,770.50מלאי
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

דוח עסקה משותפת ליום 31.12.2018 : ה.  )4 נק'( 

= 120*  600 + 105 * 500 + 120,000 + 286,50042,000מכירות)0.5(

= 80  * 2,000 + 70 * 1,000  230,000קניות)0.5(

= 7 1,4001,638/1.1משלוח )0.5(

                          ראו חישובים סעיף ד לעיל)39,235(מלאי)0.5(
)192,165(

94,335רווח גולמי

= 12,450 + 28,65016,200הוצ׳ עמלה)0.5(

= 3 /2 * (2,808/1.17)1,600הוצ׳ פרסום)0.5(

= 2/6 * (14,040/1.17)4,000הוצ׳ שכירות)0.5(

)34,250(

60,085רווח נקי)0.5(

]חלוקת הרווח: לרותי 24,034 ש"ח; לדינה ולאסתר 18,025.50 ש"ח כל אחת )הנבחן לא נדרש לציין את החלוקה([

שאלה 3 - מרכז וסניפים 

רישום פקודות יומן בספרי הסניף )2 נק' לכל פקודה(: א.  )16 נק'( 

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובהמס׳
120,000120,000העברת סחורה לסניף987חו״ז המרכזסחורות מהמרכז1

20,00020,000העברת מזומן לסניף225חו״ז המרכזקופה2

152,100130,000מכירת סחורה618מכירותקופה3

22,100מע״מ עסקאות

9,0009,000החזרת סחורה למרכז875סחורות מהמרכזח״ז המרכז4

24,00028,080הוצ’ תפעול491קופההוצאות תפעול5

4,080מס תשומות

8,0008,000הוצאות פחת*חו״ז המרכזהוצאות פחת6

28,00028,000הוצ׳ משכורתחו״ז המרכזהוצאות משכורת7

35,00035,000מלאי סגירהמ”ס לדוח רו”המ״ס לדוח מאזן8

)*( חישוב:  8,000 = 10% * 80,000
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

דוח רווח והפסד של הסניף לשנה שנסתיימה ביום 31.12.2018 : ב.  )4 נק'( 

130,000 )0.5(  מכירות      

        עלות המכירות:

120,000 – 9,000 = )0.5(  סחורות מהמרכז   111,000   

)0.5(  מלאי סגירה    )35,000(

)76,000(       

)0.5(  רווח גולמי      54,000

24,000 )0.5(  הוצאות תפעול   

8,000 )0.5(  הוצאות פחת   

28,000 )0.5(  הוצאות משכורת   

)60,000(       

) , (6 000 )0.5(  הפסד נקי      

פקודת יומן בספרי הסניף לרישום ההפסד הנקי: ג.  )2 נק'( 

זכותחובהפרטיםאסמ׳ח-ן זכותח-ן חובה
6,0006,000הפסד נקי בסניףרווח והפסדחו״ז המרכז

)2 נקודות להצגת החשבון וחישוב היתרה, 1 נקודה ל–מי חייב למי וכמה(. ד.  )3 נק'( 

חשבון חו״ז המרכז   

העברת סחורה מהמרכז49,000120,0001החזרת סחורה למרכז

העברת מזומן מהמרכז6,00020,0002הפסד נקי 

הוצאות פחת8,0006 

הוצאות משכורת28,0007

15,000176,000

  161,000 יתרה 31.12.2018
176,000176,000

הסניף חייב למרכז סך של 161,000 ש"ח
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

שאלה 4 - חברות, עתודות ויעודות

I. מס הכנסה בחברה )15 נקודות(

חישוב ההכנסה החייבת במס לשנת 2018 : א.  )6 נק'( 

900,000 )1(  רווח נקי לפני מס    

)80,000( )1(  הכנסה פטורה ממס    

)100,000( )1(  גידול בהוצאות פחת    

85,000 )1(  הוצאות תפעול שאינן מותרות בניכוי 

25,000 )1(  הוצאות מימון שאינן מותרות בניכוי  

830,000 )1(  הכנסה חייבת במס    

חישוב הוצאות המסים על הכנסה והרווח הנקי לאחר מס: ב.  )3 נק'( 

900,000 )1(  רווח נקי לפני מס   

830,000 × 23%  =  )190,900( )1(  הוצאות מסים על הכנסה  

709,100 )1(  רווח נקי לאחר מס   

רישום פקודת יומן בגין החבות במס לשנת 2018 : ג.  )2 נק'( 

זכותחובהפרטים אסמ׳ח-ן זכותח-ן חובה
הוצאות מסים 

על הכנסה
190,900190,900חבות במס לשנת 2018חו״ז מס הכנסה

ד.  יתרת החוב למס הכנסה כפי שתוצג בדוח המאזן ליום 31.12.2018 : )4 נק'( 

190,900 )1(  הוצאות מסים על הכנסה  

1,800,000 × 6.4% =  )115,200( )1(  מקדמות ששולמו 

128,000 × 15% =            )19,200( )1(  ניכוי מס במקור ע"י לקוחות 

56,500 )1(  יתרת חו"ז מס הכנסה ליום 31.12.2018 
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

II. עתודות ויעודות )10 נקודות(

חישוב הוצאות עתודה לפיצויים כפי שיוצגו בדוח רווח והפסד לשנת 2018 : ה.  )3 נק'( 

חשבון עתודה לפיצויים
יתרת פתיחה )1(402,800385,900)1(  יתרת סגירה

הוצאות עתודה לפיצויים34,80051,700p.n)1(  פיצויים ששולמו

פקודות יומן: להפקדה ביעודה, לתשלום הפיצויים ולהוצאות עתודה לפיצויים: ו.   )3 נק'( 
)לכל פקודה — 1 נקודה(

זכותחובהפרטיםח-ן זכותח-ן חובה
61,60061,600הפקדה ביעודה לפיצוייםעו"ש בנקיעודה לפיצויים

תשלום פיצויים מיעודה יעודה לפיצוייםעתודה לפיצויים
לפיצויים

34,80034,800

51,70051,700הוצאות עתודה 2018עתודה לפיצוייםהוצאות עתודה לפיצויים

חישוב יתרת חשבון יעודה לפיצויים ליום 31.12.2018 : ז.  )2 נק'( 

 חשבון יעודה לפיצויים
פיצויים ששולמו315,20034,800יתרה 31.1.2017

יתרה 61,600342,00031.12.2018הפקדה בשנת 2018

)0.5 נקודה לכל סכום(

העתודה לפיצויים והיעודה לפיצויים כפי שיוצגו בדוח המאזן ליום 31.12.2018 :  ח.  )2 נק'( 

התחייבויות לזמן ארוך

402,800 )0.5(  עתודה לפיצויים 

)342,000( )0.5(  יעודה לפיצויים 

60,800 )1(    עתודה נטו   
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

שאלה 5 - דוח על תזרים המזומנים

הערה: לשאלה זו יתקבל גם פתרון בלי גיליון עבודה בסעיף א' ועם דוח מפורט יותר בסעיף ב', כפי שיובא להלן.

גיליון עבודה של הדוח על תזרים המזומנים לשנת 2018 : א.  )16 נק'( 

 יתרותשם החשבון
31.12.17

 פעילות פעילות שוטפת
השקעה

 יתרותפעילות מימון
31.12.18

מזומנים ושווי )1(

מזומנים

90,00080,000

92,0008,000100,000לקוחות נטו)1(

13,0007,00020,000הוצאות מראש)1(

14,000)10,000(24,000הכנסות לקבל)1(

95,000)30,000(125,000מלאי )1(

 ציוד נטו)4(
)ראו חישוב למטה(

220,000  22,000 
רווח הון

 )52,000( 
הוצ׳ פחת

 135,000
רכישה

  )45,000(
מכירה

280,000

(82,000)12,000)94,000(ספקים)1(

(14,000))8,000()6,000(הוצאות לשלם )1(

(20,000))5,000()15,000(הכנסות מראש )1(

 הלוואה )1(

שנתקבלה 

)95,000(27,000(68,000)

(330,000)(100,000))230,000(הון מניות )1(

 עודפים )2(
)ראו חישוב למטה(

)124,000(  )46,000( 
רווח השנה

95,000 
דיווידנד ששולם

(75,000)

      90,00022,0000)102,000(       0סה״כ

חישובים:

חשבון ציוד

יתרת סגירה  280,000360,000יתרת פתיחה

עלות ציוד שנמכר  p.n135,00055,000רכישה במזומן

                                                       

חשבון פחת נצבר ציוד

יתרת פתיחה  80,00060,000יתרת סגירה
הוצאות פחת p.n2018  32,00052,000פחת נצבר ציוד שנמכר
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 מדינת ישראל
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דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

חשבון מכירת ציוד

פחת נצבר  55,00032,000עלות
התמורה מהמכירהp.n  22,00045,000רווח הון

חשבון עודפים

יתרת פתיחה  75,000124,000יתרת סגירה
רווח השנהp.n  95,00046,000רווח הון

הדוח על תזרים המזומנים לשנת 2018 ב.  )9 נק'( 

רווח השנה     46,000  )0.5(

ההתאמות הדרושות כדי להציג את תזרים המזומנים מפעילות שוטפת - נספח א':

הוצאות והכנסות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים:

  52,000 פחת      )0.5(

  )22,000( רווח הון      )0.5(

השינויים שחלו בסעיפי הרכוש וההתחייבויות:

  )8,000( עלייה בלקוחות      )0.5(

  )7,000( עלייה בהוצאות מראש     )0.5(

  10,000 ירידה בהכנסות לקבל     )0.5(

  )12,000( ירידה בספקים      )0.5(

  8,000 עלייה בהוצאות לשלם     )0.5(

  5,000 עלייה בהכנסות מראש     )0.5(

56,000         

       

102,000 מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת     )0.5(

)135,000( תשלום בגין רכישת ציוד       )0.5(

45,000 תקבול בגין מכירת ציוד       )0.5(
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

)90,000( מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה   

)27,000( פירעון הלוואה       )0.5(

100,000 תמורה מהנפקת מניות      )0.5(

)95,000( דיווידנד ששולם       )0.5(

       

)22,000( מזומנים נטו ששימשו לפעילות מימון    )0.5(

)10,000( ירידה במזומנים ושווי מזומנים     )0.5(

90,000 מזומנים ושווי מזומנים לתחילת שנה   

        

  80,000 מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה     )0.5(

דוח תזרים מזומנים לפי אפשרות הפתרון השנייה:

46,000רווח השנה

)22,000(רווח הון

52,000הוצאות פחת

)8,000()עלייה בלקוחות(

)7,000(עלייה בהוצאות מראש

10,000ירידה בהכנסות לקבל

30,000ירידה במלאי

)12,000()ירידה בספקים(

8,000עלייה בהוצאות לשלם

5,000עלייה בהכנסות מראש

102,000מזומנים נטו מפעילות שוטפת

תזרים מפעילות השקעה:
45,000תמורה ממכירת ציוד

(135,000)רכישת ציוד

)90,000(מזומנים נטו לפעילות השקעה 

תזרים מפעילות מימון:

(27,000)פירעון הלוואה
100,000הנפקת מניות

(95,000)חלוקת דיווידנד

)22,000(מזומנים נטו לפעילות מימון

(10,000)שינוי במזומנים
90,000מזומנים לתחילת שנה

80,000מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

פרק שני: חשבות שכר )25 נקודות( 
הנבחן יענה על שתי השאלות 7-6 - שאלות חובה, ועל חמש שאלות נוספות מבין השאלות 14-8.

שאלות 7-6 - שאלות חובה )15 נקודות(

שאלה 6 - הכנסה חייבת, נקודות זיכוי וזיכויים )10 נקודות(

חישוב ההכנסה החייבת של מירי בשנת המס 2018 : א.  )2 נק'( 

200,000משכורת:

10,000השתתפות בלימודים:

210,000 ש"חהכנסה חייבת:

חישוב מספר נקודות הזיכוי בשנת המס 2018 בגין מצב משפחתי: ב.  )2 נק'( 

2 תושב

0.25נסיעות

0.5  אישה

5 = 2.5 × 2תאומים

7.75 נ"זסה"כ

חישוב מספר נקודות הזיכוי בשנת המס 2018 בגין מעמד עולה חדשה, וסכום הזיכוי בשנה זו: ג.  )3 נק'( 

שנה121218
82014

1.11.2015  גיוס102015

1.9.2016 שחרור42016

482017

82018

0.6667 = 8/12 × 1נקודות זיכוי:

2,592 ×ערך:

1,728 ש"חסכום הזיכוי:

חישוב מספר נקודות הזיכוי בשנת המס 2018 בגין מעמד חיילת משוחררת, וסכום הזיכוי בשנה זו: ד.  )3 נק'( 

חישוב תקופת ההטבות בשנת המס 2016 :   

. . . . . .1 9 2016 1 10 2016 1 10 2019$ =
3 שנים

   1 נ"ז

סכום הזיכוי בשנה זו:  2,592 ש"ח = 2,592 × 1  
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

שאלה 7  - דמי מילואים )5 נקודות(

בני שירת 18 ימי מילואים, שהם שתי תקופות של 7 ימים ועוד יתרה של 4 ימי מילואים.  א.   )1 נק'( 
 לפי סעיף 271)א()2( - יתרת ימי המילואים נמוכה מ–6 ימים ולכן יש להכפיל את היתרה ב–1.4 . 

לכן מספר הימים שבעדם זכאי בני לקבל תגמול מילואים:

7 × 2 + 4 × 1.4 = 19.6

חישוב סכום ההכנסה לעניין תגמול המילואים: ברבע השנה שקדם ליום 1.7.2018 - בני עבד 62 ימים,  ב.  )2 נק'( 
 כלומר לא פחות מ–60 יום. שכר עבודתו הרגיל יהיה סכום ההכנסה ברבע שקדם.

סכום ההכנסה לחודש לא יפחת מ–68% מהסכום הבסיסי, אף אם לא עבד באותו חודש.

8,674 × 0.68 = 5,898.32 ~ 5,898

max = max )6,230 , 5,898( + max )5,490 , 5,898( + max )6,100 , 5,898( = 18,228

סכום תגמול המילואים שיקבל ליום:   202.53 = 18,228/90      

סכום תגמול המילואים: ג.  )2 נק'( 

1,446 ~ 1,445.66 = 5/30 × 8,674מקסימום:

196.61 = 5,898.32/30מינימום:

202.53שכר רגיל:

3,970 ~ 3,969.59 = 19.6 × 202.53לכן:

 הנבחן יענה על חמש מבין השאלות 14-8 במחברת הבחינה ובתשובון שבעמוד 19 של מחברת הבחינה 
)לכל שאלה - 2 נקודות(.

חובה על הנבחן להציג חישובים או לציין את הסעיף בחוק שעליו נסמכת תשובתו.

שאלה 8 - צו הרחבה פנסיה חובה

 התשובה הנכונה: ב. מיכל זכאית לביצוע ההפרשות לביטוח הפנסיוני החל ביום הראשון לעבודתה. 
ההפרשות יחלו בתום 3 חודשי עבודה, רטרואקטיבית ליום 1.3.2018 . 

שאלה 9 - תיאום מס

17,755 = 47% × 6,500 + 35% × 42,000צריך להיות:

)18,236( = 47% × 4 × 9,700נוכה:

 481 – סה"כ:

התשובה הנכונה: א. החזר מס בסך 481 ש"ח
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 מדינת ישראל
משרד החינוך

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות ושכר, סמל 717931, אביב תשע"ט

שאלה 10 - שווי קרן השתלמות

1,239 =  7.5% × 16,520     הופרש ע"י המעסיק:

)1,095( = 7.5% × 14,600מוכר:

144שווי קרן השתלמות:

התשובה הנכונה: ג. 144 ש"ח

שאלה 11 - פטור 9א והכנסה חייבת

     8,000 – 8,380 × 49%  = 3,893.8

 × 11

42,831.8

התשובה הנכונה: א. 42,831.8 ש"ח 

שאלה 12 - הלוואות 3)ט(

185.92 = 30/365 × 3.48% × 65,000     צריך להיות:

198.56 = 0.1% × 65,000 + 30/365 × 2.5% × 65,000חויב ע"י המעסיק:

המעסיק חייב את העובד בסכום ריבית גבוה יותר מזה שנקבע בתקנות ולכן העובד לא יחויב במס.

התשובה הנכונה: א. 0 ש"ח

שאלה 13 - מועד העברת כספים לקופת גמל

התשובה הנכונה: ד. לא יאוחר מיום רביעי 11.7.2018 )7 ימי עסקים מיום תשלום משכורת חודש יוני(. 

שאלה 14 - בחירה בקופת גמל לקצבה

התשובה הנכונה: ג. כן. המעסיק אינו רשאי להתנות את תשלום הכספים לקופת גמל לקצבה, או לבחור בעבור גיא את 
ההסדר הפנסיוני.

ע"פ חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופ"ג( - סעיפים 20 ו– 22 , עובד רשאי לבחור בכל עת קופ"ג, ומעבידו לא יתנה 
תשלום כאמור בכך שיופקדו בקופה מסוימת או בקופה שיבחר העובד מתוך רשימה.

זכות היוצרים שמורה למדינת ישראל.
אין להעתיק או לפרסם אלא ברשות משרד החינוך.


