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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 1 — הזמנה, תעודת משלוח וחשבונית מס

תעודת המשלוח מספר 521 . א.  )5 נק'( 

 אורי — מחשבים וציוד היקפי
האגוז 55, חולון   )1 נק'(

 עוסק מורשה מספר
8 7 7 4 4 4 1 2 3

תאריך: 15.8.14

תעודת משלוח מספר 521

לכבוד: "אופיר" — שערים ומחסומים חשמליים   )1 נק'(

כתובת: רח' הרצל 33, בת–ים

מחיר יחידהפרטיםכמות
סכום

שקליםאג'
)1 נק'(1,800מדפסת לייזר1  1,800
3BB 1 נק'(3,200מחשב דגם(  9,600

11,400סה"כ לתשלום
הערות: המחירים אינם כוללים מע"מ והנחות.

חתימת המקבל: אורי               חתימת המזמין: אופיר   )1 נק'(

חשבונית מס מספר 1021 המסמך נמצא בידי "אופיר" ב.  )12 נק'( 

 אורי — מחשבים וציוד היקפי
רחוב האגוז 55, חולון   )1 נק'(

 עוסק מורשה מספר
8 7 7 4 4 4 1 2 3

 תאריך: 15.8.14
)1 נק'(  מקור

חשבונית מס מספר 1021

לכבוד: "אופיר" — שערים ומחסומים חשמליים   )1 נק'(

מחיר יחידהפרטיםכמות
סכום

שקליםאג'
)1 נק'(1,800מדפסת לייזר1  1,800
3BB 1 נק'(3,200מחשב דגם(  9,600

)1 נק'(הנחה 6%  )684(
)1 נק'(סה"כ  10,716
)1 נק'(מע"מ 18%  1,928.88
)1 נק'(סה"כ לתשלום  12,644.88

ז"פ 4.9.2015   )2 נק'(

חתימה: אורי   )1 נק'(
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

החשבונות המושפעים מהפעילות המתוארת בחשבונית מס מספר 1021 . ג.  )3 נק'( 

ציוד    
 מס תשומות נכסים
ספק אורי מחשבים

פתרון שאלה 2 — הקדמת תשלום/פיגור בתשלום

מספר ימי הקדמה/פיגור בתשלום א.  )2 נק'( 

30.9–2.8   31.8–2.8  = 30 יום + 29 יום חודש ספטמבר = 59 יום הקדמת תשלום   

סכום הנחת מזומנים/ריבית ב.  )4 נק'( 

59 5 49,560× ×
×365 100

= 400.55 401

  

עריכת חשבונית מס מספר 875 , בשל הנחת מזומנים/ריבית. ג.  )8 נק'( 

  

 "פשוט"
רקפות 9, ראשון לציון   )2 נק'(

 עוסק מורשה מספר
5 5 5 7 7 7 2 2 2

 )1 נק'(   תאריך: 2.8.15

)1 נק'(   העתק

חשבונית מס מספר 875

 לכבוד: מיוחדים ע.מ. 986432765   )1 נק'(
כתובת: גורן 9, נס ציונה

מחיר יחידהפרטיםכמות
סכום

שקליםאג'
הנחת מזומנים על 

הקדמת תשלום, חש' 638
401  )1 נק'(

401סה"כ
72   )1 נק'(מע"מ 18%
473סה"כ לתשלום כולל מע"מ

חתימה: דנה אביב — "פשוט"   )1 נק'(
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

השיק מס' 228 שקיבל העסק "מיוחדים" לאחר הנחת מזומנים/ריבית. ד.  )6 נק'( 

−
49,560

473

49,087

  

  

פתרון שאלה 3 — חשבונית מס, קבלה והפקדתה

קבלה מס' 883  א.  )4 נק'( 

  

 בית המסיבות
רחוב ויצמן 9, רחובות

 עוסק מורשה מספר
2 2 3 4 4 5 6 6 7

תאריך: 5.8.15

העתק
קבלה מספר 883

 נתקבל מאת לללנד רוטשילד 51 רחובות ע.מ. 733226688   )0.5 נק'(
על חשבון חש' 664   )0.5 נק'(

ז"פסניףבנקשיק מס'
סכום

שקליםאג'
648     )1 נק'(2235.8.14בנק זהובים434
3,600  )1 נק'(22316.10.14בנק זהובים435

—מזומנים
4,248סה"כ

הסכום במילים: ארבעת אלפים מאתיים ארבעים ושמונה ש"ח   )0.5 נק'(

חתימה: דוד בית המסיבות   )0.5 נק'(
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

העתק שיק מס' 883 , מוגבל בסחירות. ב.  )8 נק'( 

)0.5 נק'(
 בנק זהובים

סניף 223

 )0.5 נק'(
 פרטי בעל החשבון

 ללנד
 רחוב רוטשילד 51, רחובות

תאריך: 5.8.14  

זמן פירעון: 16.10.14  

שיק מספר 435  

העתק

)0.5 נק'(

)0.5 נק'(

לכבוד: בית המסיבות)0.5 נק'(

 א"ג נכבדה,
נא לקבל במצורף המחאה לפי הפרטים כדלקמן:

פרטים
סכום

שקליםאג'
)1 נק'(003,600עבור חש' מס' 664

 בנק זהובים )0.5 נק'(
סניף 223

)0.5 נק'(

)0.5 נק'(

פרטי בעל החשבון 
 ללנד

 רחוב רוטשילד 51, רחובות

שלמו לפקודת: בית המסיבות  

 שיק מספר 435

Pay to the order of

)1 נק'(ש"ח  שלושת אלפים ושש מאות ש"ח בלבד3,600.00

Signature)0.5 נק'( )0.5 נק'(תאריך: Date   16.10.15                                חתימה: ללנד      

מספר חשבון 800415                     מספר סניף 223                          מספר שיק 435

)1 נק'(
למוטב בלבד 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

טופס הפקדה. ג.  )6 נק'( 

 בנק כספים 
סניף מרכז, רח' כרמל 2, רחובות

הפקדת מזומן / שיקים
תאריך: 5.8.14

מאת: בית המסיבות                   )0.5 נק'(

ויצמן 9, רחובות, 60590      )0.5 נק'(  
    )0.5 נק'(

                      סוג חשבון           מספר חשבון

)0.5 נק'(

)1 נק'(

)0.5 נק'(
)0.5 נק'(

מספר סכום השיק
חשבון

מספר בנקסניף
שיק

סה"ככמותערך

)1 נק'(434100282800זהובים846223
50—
20—

סה"כ בשיקים

)0.5 נק'(2,800סה"כ במזומן

)0.5 נק'(הופקד על–ידי: בית המסיבות846
חתימה: פקיד הבנק

  

שיק מוגבל לא ניתן להסבה; ______________ כן ניתן לקבל תמורתו מזומנים ד.  )2 נק'( 

שיק מסורטט כן ניתן להסבה; ______________ לא ניתן לקבל תמורתו מזומנים   

6693 עו"ש
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 4 — חילוץ מע"מ

השלמת נתונים בחשבונית א.  )6 נק'( 

 יש לי פנאי — הכל לאומן החובב
רחוב המלאכה 44, תל-אביב

 עוסק מורשה מספר
9 5 1 7 5 8 1 1 5

 תאריך: 25.7.14

מקור
חשבונית מס מספר 882

לכבוד: מועדון גיל הזהב,

רחוב הגימלאים 34, תל-אביב  

מחיר יחידהפרטיםכמות
סכום

שקליםאג'
)1 נק'(15750צבעי אקריליק50
)1 נק'(221,650שבלונות לעבודות בגבס75

)1 נק'(

סה"כ )1 נק'(2,400תנאי אשראי: שוטף + 10 
)2 נק'(432מע"מ 18%
2,832סה"כ לתשלום

חתימה: יש לי פנאי

תאריך הפירעון של החשבונית הוא: 11.8.2014 ב.  )1 נק'( 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

עריכת חשבונית מס זיכוי מספר 1042 .  ג.  )9 נק'( 

 יש לי פנאי — הכל לאומן החובב
 רחוב המלאכה 44, תל-אביב

 עוסק מורשה מספר
9 5 1 7 5 8 1 1 5

)1 נק'(

תאריך: 27.7.14

מקור / העתק
חשבונית מס חיוב / זיכוי  מס' 1042

לכבוד: מועדון גיל הזהב,

רחוב הגימלאים 34, תל-אביב  
לדיעתכם, חייבנו/זיכינו את חשבונכם אצלנו לפי הפירוט שלהלן:

)0.5 נק'(

)1 נק'(

מחיר פרטיםכמות
ליחידה

סכום
שקליםאג'

)3 נק'(15300צבעי אקריליק20
החזר מחשבונית 882

)1 נק'(300סה"כ

)1 נק'(54מע"מ 18%

)1 נק'(354סה"כ כולל מע"מ

)0.5 נק'(חתימה: יש לי פנאי

 2,832 – 354 = 2,478 ד.  )2 נק'( 

התשובה הנכונה היא )4( במחיר הקטלוגי של המחשב בניכוי ההנחה, כולל מע"מ. ה.  )2 נק'( 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 5 — הנחות רצופות וסוג עוסקים

עריכת מסמך מספר 5874 עבור העיסקה. המסמך בידי מכון "ספא ויופי". א.  )13 נק'( 

 "חדשות מסעירות"  )1 נק'(
 רחוב סנסציה 4, גבעת הסביונים

עוסק פטור   
5 5 4 4 1 1 2 6 7  

)1 נק'(

תאריך: 28.5.14

מקור / העתק
חשבונית עיסקה / קבלה  מס' 5874

לכבוד: מכון ספא ויופי, ע.מ. 45895741

רחוב הכרכום 3, גבעת הסביונים  

)0.5 נק'(

)1 נק'(

)1 נק'(

מחיר פרטיםכמות
ליחידה

סכום
שקליםאג'

)1 נק'(35875ירחונים25
)1 נק'(28420תשבצונים15
)1 נק'(8.50680עיתונים יומיים80

1,975סה"כ
)2 נק'()158(הנחה קבועה 8%
1,817לאחר ההנחה הקבועה
)2 נק'()90.85(הנחה על מזומן

)1 נק'(151,726סה"כ לתשלום

שולם במזומן

)0.5 נק'(חתימה: רונן שמחוני, דוכן עיתונים "סנסציה"

איזה אפשרות זולה יותר לעסק "מוסיקה" ומדוע? ב.  )2 נק'( 

עבור הצעה א' על העסק לשלם סכום כולל מע"מ 354 ש"ח = 118% × 300     
העסק "מוסיקה" הוא עוסק מורשה לכן הוא רשאי לקזז בעת עריכת הדוח התקופתי את סכום המע"מ, 

הרשום בחשבונית המס של קניותיו, כך שלמעשה סכום ההוצאה הוא 300 ש"ח )354 פחות 54(.

עבור הצעה ב' ישלם העסק "מוסיקה" 320 ש"ח ללא החזר מע"מ כי עוסק פטור אינו מנפיק חשבונית מס    
)אינו גובה מע"מ(.

לכן הצעה א' זולה יותר לעסק "מוסיקה".   
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

סמן את התשובה הנכונה: ג.  )5 נק'( 

נכון / לא נכון עוסק מורשה מנפיק חשבונית עיסקה   .1   

נכון / לא נכון עוסק מורשה זכאי לקזז את מס תשומות שבו חויב בשעת רכישה   .2   

נכון / לא נכון עוסק פטור חייב לגבות מע"מ על עסקאותיו   .3   

נכון / לא נכון עוסק מורשה חייב בהגשת דוח תקופתי למע"מ   .4   

נכון / לא נכון עוסק פטור חייב בהגשת דוח חודשי למע"מ   .5   

פתרון שאלה 6 — שכר עבודה ומשכורת

להלן גיליון המשכורת של יפית חן לחודש אוקטובר 2014 . 

שם 
העובד

שכר 
לשעה

מס'  
ימי

העבודה

סה"כ 
שכר 
בסיסי

מספר שעות 
נוספות לפי 

125%
נסיעות

סה"כ 
שכר 
ברוטו

נטו מקדמותשכר נטוניכויים
לתשלום

 מס' 
שעות

 סה"כ 
בש"ח

 מס 
הכנסה

ביטוח 
לאומי

+
ביטוח 
בריאות

ביטוח
פנסיוני

סה"כ 
ניכויים

8,4487203329500445676.50499.901,621.407,878.608007,078.60יפית חן

סכום מס ההכנסה שינוכה משכר העובדת: 445 ש"ח. א.  )3 נק'( 

סכום הביטוח הלאומי ומס הבריאות שינוכה משכר העובדת: ב.  )6 נק'( 

5,453 × 3.5% = 190.86 

9,500 – 5,453 = 4,047 

4,047 × 12% = 458.64 

190.86 + 485.64 = 676.50

9,089 × 5.5% = 499.90 סכום הביטוח הפנסיוני:  ג.  )4 נק'( 

445 + 676.50 + 499.90 = 1,621.40 סה"כ הניכויים והשכר הנטו:   ד.   )3 נק'( 
9,500 – 1,621 = 7,879  

7,878.60 – 800 = 7,078.60 השכר נטו לתשלום:  ה.  )2 נק'( 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון מינהל וכלכלה א', סמל 839106, קיץ תשע"ה

התשובה הנכונה היא 3. ו.  )2 נק'( 

"נקודת זיכוי" הניתנת לעובד שכיר על–ידי מס הכנסה:   

מגדילה את סכום המס שהעובד חייב לשלם.  .1   

מגדילה את ההכנסה החייבת במס.  .2   

מקטינה את סכום המס שהעובד חייב לשלם.  .3   

מקטינה את ההכנסה החייבת במס.  .4   

פתרון שאלה 7 — הבנקים
אחוז הריבית: א.  )5 נק'( 

10,000 × 4 = 40,000 סכום הקרן:    

40,350 – 40,000 = 350 סכום הריבית:    

× ×
×

350 100 12
40,000 3

= 3.5 חישוב אחוז הריבית:    

אפשרות נוספת: האם סכום הכסף שחסך יספיק לטיול?    ב.   )4 נק'( 
40,158 )ש"ח( = 3.88 × 10,350 $   שער הדולר: 3.88 ש"ח     

10,399.48 )דולר( = 3.88 : 40,350

כן סכום הכסף שחסך יספיק.   

האם ברשות ירדן הסכום הדרוש לרכישת האופניים? ג.  )8 נק'( 

שער הדולר: 3.90 ש"ח   

שער האירו: 4.80 ש"ח   

1,100 × 3.9 = 4,290 הסכום שנותר בשקלים:    

4,290 : 4.8 = 893.75 הסכום שנותר באירו:    

כן. יש באפשרותו לרכוש את האופניים החשמליים.   

שניים מתפקידי בנק ישראל )על התלמיד לציין 2 תפקידים בלבד( )3 נק'( 

לנהל את המדיניות המוניטרית  —  

לקיים את הפיקוח על המערכת הבנקאית  —  

לשמש בנקאי של הממשלה  —  

להחזיק ולנהל את יתרות מטבע החוץ של ישראל  —  

להנפיק מטבעות ושטרות  —  

לייעץ לממשלה בעניינים כלכליים  —  

לייצג את המדינה בגופים פיננסים בן לאומיים  —  

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


