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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 1 — התאמת חשבון עם הבנק

טבלת התאמה )לכל תיקון — 2 נקודות, יתרה לא מותאמת — 0.5 נקודה כל אחת(. א.  )11 נק'( 

פרטיםחשבון נגדי

בספרי       הבנק        בספרי       העסק        

חשבון        הבנק                           חשבון     העסק                        
זכותאג'חובהאג'זכותאג'חובהאג'

8759121961יתרה לא מותאמת

0867ביטול שיק 7144ספק "ספרות יפה"

רישום נכון שיק ספק "ספרות יפה"
7144

0876

0232ביטול שיק 1517

רישום גביית שיק שיקים לגבייה
6999

01642

תיקון רישום שיק שיקים לפירעון
7155

0084

0058העברה לפק"מ

0907385362005823291סה"כ

2370123701יתרה מותאמת

09073090732329123291

פעולות יומן בספרי העסק "הפריחה" )לכל פעולה — 3 נקודות(. ב.  )9 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

3.5

08670867ביטול שיק 887144ספק "ספרות יפה"חח"ד

רישום נכון שיק 88חח"דספק "ספרות יפה"
7144

08760876

0164201642גביית שיק 6999שיקים לגבייהחח"ד20.5

תיקון רישום 1203שיקים לפירעוןחח"ד21.5
שיק 7155

00840084
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 2 — רישום מסמכים

רישום ביומן. א.  )18 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

10.9)6 נק'(

לקוח 
בית–הספר 

"ידידים"

ספרי 7788מכירות סחורה
מתמטיקה 

בניכוי החזר 
ספרים מחשבון 

7120

026010009

0261מע"מ עסקאות

לקוח בית–הספר קופת שיקים
"ידידים"

000602601שיק 10.94566

0264שיק 10.104567שיקים לקבל

ביטוח בשיק 101017.10שיקים לפירעוןהוצאות ביטוח17.9)3 נק'(
9857

00020002

משה קבלן 22.9)3 נק'(
שיפוצים

עבור חשבונית 358722.9קופת שיקים
903

00010001

23.9)3 נק'(

השקעת בעלים 44523.9הון בעליםקופת שיקים
בשיק 8966 

ובמזומן

0000200003

00001קופת מזומנים

24.9)3 נק'(

חשמל בהוראת 24.9חח"דהוצאות חשמל
קבע

00510771

072מס תשומות

לא תיתכן יתרת זכות. בחשבון קופת שיקים נרשמים השיקים המיידיים שהתקבלו בעסק ולא ניתן למשוך  ב.  )2 נק'( 
מהקופה הזאת סכום גבוה יותר מזה שהתקבל.



- 3 -

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 3 — דיווח למע"מ

רישום ביומן העסק "זה תלוי". א.  )9 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

26.7

הכנסות מריבית 
פיגורים

ביטול רישום 658לקוח "הצייר המוכשר"
כפול חש/658

0595

9מע"מ עסקאות

28.7

מכונה לחיתוך 82525.10ספק אביעזרציוד
מסגרות

00618881

מס תשומות 
נכסים

882

31.7

ספק ״החלון 
המנצח״

ביטול רישום 81125.8הוצ' סידור חלון ראווה
שגוי

135054

18מס תשומות

הוצ' סידור 
חלון ראווה

135135רישום נכון81125.8ספק "החלון המנצח"

העברה לכרטיס החשבון. ב.  )6 נק'( 
מס תשומות

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ח05282יתרה

ספק "החלון 31.7
המנצח"

ביטול רישום 925
שגוי

ח1896182

מס תשומות נכסים

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ח0113יתרה

ח8828933מכונהספק "אביעזר"28.7

 
מע"מ עסקאות

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ז02425יתרה

לקוח "הצייר 26.7
המוכשר"

ביטול רישום 
כפול

ז911425
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

רישום פעולות יומן לסגירת חשבונות המע"מ לחודש יולי 2014 . ג.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
9618296182סגירת מס תשומותמס תשומותחו"ז מע"מ31.7

מס תשומות חו"ז מע"מ31.7
נכסים

סגירת מס תשומות 
נכסים

89338933

סגירת מע"מ חו"ז מע"ממע"מ עסקאות31.7
עסקאות

1142511425

לא. ייתכן שהעסק רכש נכס בעלות גבוהה וגרם בכך להגדלת חשבונות מס תשומות נכסים, אך נכס הוא  ד.  )2 נק'( 
רכוש ולא הוצאה.
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 4 — אמצעי תשלום

רישום ביומן העסק "צעצועי אלון" )3 נקודות לפעולה(. א.  )12 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

0007100071העברה לגבייה256315.11שיקים לקבלשיקים לגבייה22.10.14

00090009הפקדת שיק324124.10ק. שיקיםחח"ד24.10.14

חברת ברק 25.10.14
לקבל

לקוח עולם 
הילד

עבור חשבונית 24510.12
345

0050200502

ספק עולם 28.10.14
הצעצועים

0045200452הסבת שיק181810.11שיקים לקבל

העברה לכרטסת שיקים לקבל )1.5 נקודה לשורה(. ב.  )3 נק'( 

שיקים לקבל

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ח566600407 יתרה20.10.14

שיקים 22.10.14
לגבייה

ח0007100435העברה לגבייה256315.11.14

ספק "עולם 28.10.14
הצעצועים"

ח0045200082הסבת שיק181810.11.14

ג. )5 נק'( 

. 120% × 26,000 = 31,200  .1 )1 נק'( 

לא. בחשבון שיקים לקבל יש רק 28,000 ש"ח ולכן אין מספיק כסף להעביר לבנק כביטחונות  .2  )2 נק'( 
סכום הביטחונות הנדרש הוא 31,200 ש"ח.

)ב( עמלה.  .3 )2 נק'( 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 5 — משכורת — שכר עבודה

חישוב הוצאות המעסיק לביטוח לאומי, לביטוח הפנסיוני ולפיצויים. א.  )6 נק'( 

חישוב הפרשות המעסיק לביטוח לאומי.  .1 )4 נק'( 

יהלי חוף יואב יעקב    

5,453 × 3.45% = 188.13  5,453 × 3.45% = 188.13    
10,300 – 5,453 = 4,847 × 6.75% = 327.17  8,700 – 5,453 = 3,247 × 6.75% = 219.17 

515.30  407.13

סך–הכל לביטוח לאומי:  922.60 = 515.30 + 407.30   

חישוב הפרשות המעסיק לביטוח הפנסיוני ולפיצויים.  .2 )2 נק'( 

8,700 × 12% = 1,044.00 יואב יעקב     
9,089 × 12% = 1,090.68  יהלי חוף 

2,134.68  

סך–הכל הוצאות המעסיק:  3,057.28 = 922.60 + 2,134.68   

רישום גיליון המשכורת ביומן. ב.  )6 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטים
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
זיכוי עובדים בשכר ברוטו — חו"ז עובדיםהוצאות משכורת31.10

אוקטובר
0009100091

31.10

זיכוי מס הכנסה בניכויים — חו"ז מס הכנסהחו"ז עובדים
אוקטובר

54257431

זיכוי ביטוח לאומי בניכויים — חו"ז ביטוח לאומי 
אוקטובר

3531

חו"ז ביטוח 
פנסיוני

זיכוי קופת גמל בניכויים — 
אוקטובר

5401

0051חיוב עובד בהלוואההלוואות לעובדים

לרשום ביומן את סך–כל הוצאות המעסיק לחודש אוקטובר 2014 . ג.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטים
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

31.10
הוצאות 

סוציאליות

28750360229הוצאות המעסיקחו"ז ביטוח לאומי

חו"ז ביטוח 
פנסיוני

684312
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

לרשום ביומן העסק בתאריך 5.11.14 את התשלום לעובדים בהעברה בנקאית. ד.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטים
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
תשלום משכורת אוקטובר )שכר חח"דחו"ז עובדים5.11.14

נטו לתשלום(
5573155731

רשום מהו הסכום שעל העסק להעביר בגין משכורת אוקטובר 2014 ל: )חובה להציג חישובים( ה.  )2 נק'( 

1,353 + 922.60 = 2,276 ביטוח לאומי 

1,045 + 2,134.68 = 3,179.68 ביטוח פנסיוני 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 6 — חשבונית מס חיוב זיכוי

רישום מסמכים. א.  )15 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

29.10.14

לקוח 
"מחשבות"

מכירת ספריות 7116.11מכירת סחורה
מעוצבות

0873800017

08721מע"מ עסקאות

30.10.14

החזר סח' 
מלקוח

לקוח "רגעים 
יפים"

00422382החזרת כיסא פגום35

234מע"מ עסקאות

30.10.14

ספק "משעול 
המלך"

הנחה מסח' 
שנתקבלה

030010058הנחת לקוח קבוע42131.10

0351מס תשומות

31.10.14

הנחת מזומן 
שניתנה

לקוח "רגעים 
יפים"

ריבית בגין פיגור 31.10
בתשלום מחודש 

ספטמבר

052592

54מס תשומות

31.10.14

ספק המעצבת הוצ' פרסום
ר.ג.ה

תיקון סכום שגוי 40730.11
חש' קודמת

00040274

027מס תשומות

חשבון לקוח "רגעים יפים". ב.  )3 נק'( 

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ח00983יתרה1.10.14

החזר סח' 30.10.14
מלקוח

ח238286063החזרת כיסא פגום

הנח' מזומן 31.10.14
שנתנה

הנחת מזומן 
שניתנה

ח59257753

ג.  )2 נק'( 

חשבונית מס משמשת לתיקון סכום שגוי כאשר הסכום השגוי קטן מסכום העסקה. נכון  .1

חשבונית זיכוי משמשת לתיקון סכום שגוי בחשבונית קודמת כאשר הסכום השגוי גדול   .2 
מסכום העסקה. נכון
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון ניהול חשבונות א', סמל 855106, קיץ תשע"ה

פתרון שאלה 7 — הפעילות הכלכלית עם הבנק המסחרי

חישוב סכום הריבית לתקופה 1.9.14–30.11.14. א.  )11 נק'( 

מספרי ריביתמספר הימיםסכום היתרה

122,0003366,000)1 נק'(

124,950364,498,200)1 נק'(

130,9505654,750)1 נק'(

131,0003393,000)1 נק'(

31,00032992,000)1 נק'(

28,000128,000)1 נק'(

128,660101,286,600)1 נק'(

8,218,550סה"כ מספרי ריבית:)1 נק'(

חישוב הריבית. )3 נק'( 
×

×
=

8,218,550 4.5

365 100
1,013.24

פעולת יומן עבור ריבית החובה. ב.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
 ריכוז חובה —עו"שהוצאות ריבית1.12.14

 1.9.14 – 30.11.14 
243101243101

יומן. ג.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

28.11.14

הלוואה בהחזר עו"שהלוואה מבנק
חד–פעמי

000001066001

ריבית על 
הלוואה

066

חישוב אחוז הריבית על ההלוואה. ד.  )3 נק'( 
× ×

×
660 100 365

100,000 33

P = 7.3% אחוז הריבית

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


