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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פתרון שאלה 1 — התאמה עם חשבון הלקוח

טבלת התאמה בין הספק "רמז דק" לבין הלקוח "משחקיה" ליום 31.10.2012 א.   )16 נק'( 
6 ∗ 2 = 12  כל תיקון: 

2  יתרות לא מותאמות 

2

16
יתרות מותאמות      

טבלת התאמה

פרטיםחשבון נגדי

בספרי הלקוח "משחקיה"בספרי הספק "רמז דק"        

חשבון לקוח "משחקיה" חשבון הספק "רמז דק"   

זכותאג'חובהאג'זכותאג'חובהאג'
יתרה לא 
מותאמת

8456288991

שיקים לפרעון
ביטול סכום 

שגוי שיק 8906
0015

שיקים לפרעון
רישום נכון 

שיק 8906
0051

קניות סחורה
ביטול רישום 
שגוי חש' 752

0001

קניות סחורה
 רישום נכון 

חש' 752
0611

החזרות 
מלקוחות

225חש' זיכוי 881

קופת שיקים
ביטול רישום 

שגוי שיק 8912
0041

קופת שיקים
רישום נכון 

שיק 8912
0041

הנחות 
מסחריות 

שניתנו

ביטול רישום 
כפול חש' זיכוי 

887

092

הנחות מזומנים 
שהתקבלו

חשבונית מס 
550

232

838622233237284262סה"כ

6153261532יתרה מותאמת

83862838628426284262סה"כ
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פעולות יומן הנדרשות בספרי העסק "רמז דק" 9 = 3 ∗ 3 ב.  )9 נק'( 

שם החשבון
פרטיםז"פאסמ'

סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
054225החזרות מלקוח881לקוח משחקיההחזרות מלקוחות1.

27מע"מ עסקאות

לקוח משחקיהקופת שיקים2.
ביטול רישום 

שגוי
00410041

00410041רישום נכוןלקוח משחקיהקופת שיקים

887הנ' מסחריות שנתנולקוח משחקיה3.
ביטול רישום 

כפול
092052

04מע"מ עסקאות

פתרון שאלה 2 — סגירת מע"מ

רישום ביומן )3 נקודות לכל פעולה(. א.  )12 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

00580689מזגן מרכזי441615.9ספק תדהרציוד29.8

מס תשומות 
נכסים

0631

∗
 29.8

לקוח צמידי 
כסף

4(04)50(01)4החזרת סחורה562מכירות סחורה

7(0)4מע"מ עסקאות

30.8
הוצאות סידור 

חלון ראווה
23231.8ספק שושי

סידור חלון 
ראווה

00410041

∗
קניות סחורה31.8 

ספק תכשיט 
נוי

78820.9
ביטול רישום 

כפול
0(031)18(013)1

1(08)8מס תשומות

∗  כל רישום נכון יתקבל
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

העברה לכרטסת חשבונות המע"מ:  ב.  )6 נק'( 

חשבון מע"מ עסקאות

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ז'00433יתרה2.5 נק'

29.8
לקוח צמידי 

כסף
ז'769623(0)4החזר סחורה562

חשבון מס תשומות נכסים

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

יתרה1 נק'

ח'06310631מיזוג מרכזי441615.9ספק תדהר29.8

חשבון מס תשומות

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

ח'02182יתרה2.5 נק'

31.8
ספק תכשיט 

נוי
788

ביטול רישום 
כפול

ח'121362(08)8

רישום פעולות יומן לסגירת חשבונות המע"מ )1 נק' לכל פעולה(. ג.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

6962369623סגירהחו"ז מע"ממע"מ עסקאות31.12

חו"ז מע"מ31.12
מס תשומות 

נכסים
06310631סגירה

2136221362סגירהמס תשומותחו"ז מע"מ31.12
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

העברה לכרטיס חו"ז מע"מ )3.5 נקודות העברה, 0.5 נקודה תשובה( ד.  )4 נק'( 

חשבון חו"ז מע"מ

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

ח/ז
אג'זכותאג'חובהאג'

31.8
מע"מ 

עסקאות
ז'6962362623סגירה

31.8
מס תשומות 

נכסים
ז'063163313סגירה

ז'213624205סגירהמס תשומות31.8

היתרה לתשלום )בסך 5,024 ש"ח(

פתרון שאלה 3 

א.  )7 נק'( 

מספריםימיםזמן פירעוןסכוםמספר

4 נק'

.15,00016.2.1200

.212,00017.4.1261732,000

.38,00016.5.1290720,000

.410,00020.7.121551,550,000

35,0003,002,000סה"כ

ימים   1.5 נק' =86
3,002,000

35,000
  

16.2 + 86 ימים =  12.5.12   1.5 נק'   

הלקוח מבקש להקדים ב–40 ימים: מתאריך 2.4.12 עד תאריך 12.5.12 ב.  )2 נק'( 

 
× ×

×
=

3 40 35,000

100 366
114.75 ג.    )3 נק'( 

פעולת יומן עבור ההנחה  ד.  )3 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
הנחת מזומנים 

שניתנה
7541111331הקדמת תשלוםלקוח גפן

3681מס' תשומות
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פתרון שאלה 4 

מיון והצבת יתרות ליום 1.11.12  א.  )8 נק'( 

שם חשבון
יתרות ליום 30.11.12תנועה בחודש נובמבריתרות ליום 1.11.12

זכותחובהזכותחובהזכותחובה
6,0004,0003,6006,400קופת מזומנים1

12,0006,0007,00011,000לקוח "החלמה"2

11,0002,0003,00012,000שיקים לפירעון3

2,7001,5804,280הוצאות חשמל4

––2,5002,500מע"מ חו"ז5

8,00011,0006,0003,000ספק "ריפוי לכול"6

5,0003,0002,0006,000שיקים לקבל7

6,0003,0006,0003,000שיקים לגבייה8

3,4004,1007,500הוצאת ביטוח9

928,00088,0001,016,000מכירות סחורה10

6,0003,0009,000הכנסות משכ"ד11

685,00051,420736,420קניות סחורה12

335,40026,800362,200מכונות וציוד13

3,2003,200––הוצאות פרסום14

100,000100,000הון בעל העסק15

1,055,5001,055,500118,600118,6001,140,0001,140,000סה"כ

חישוב ורישום היתרות ליום 30.11.12 ב.  )7 נק'( 
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פתרון שאלה 5 — תוכנית חיסכון צמודה למדד 

רישום ביומן. א.  )3 נק'( 
יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
0000500005פתיחת חסכוןעו"שתוכנית חסכון

 

חישוב הפרשי ההצמדה על תוכנית החיסכון מיום פתיחתה ועד ליום פדיונה. ב.  )3 נק'( 

50 000 118 4 115 6

115 6
1 211 07

, . .

.
, .

× −( ) =

חישוב הריבית על הקרן צמודת המדד. ג.  )3 נק'( 

קרן צמודה — 51,211.07 = 1,211.07 + 50,000

51,211.07 7 10

100 12
2,987.31

× ×
×

=

הסכום שיתקבל לחשבון הבנק של העסק ביום פדיון התכנית. ד.   )3 נק'( 
50,000 + 1,211.07 + 2,987.31 = 54,198.38

רישום פעולת יומן לפדיון תוכנית החיסכון הכולל הפרשי הצמדה וריבית. ה.  )3 נק'( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

תוכנית חיסכוןעו"ש
פדיון תוכנית 

חיסכון
388914500005

071121הכנסות מהפרשי הצמדה

317892הכנסות מריבית

אפשרות נוספת:

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
071121071121הפרשי שערהכנסות מהפרשי שערתוכנית חיסכון

38891450711215תוכנית חיסכוןעו"ש

317892הכנסות מריבית



- 7 -

מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פתרון שאלה 6 

3 נק' לכל פעולה )15 נק'( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פ
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

0079100791הפקדת שיק 15.06881שיקים לקבלחח"ד115.6

2
0079100791שיק 881 חזר חח"דלקוח בתיה16.6

9191דמי עמלת שיק שחזרחח"דהוצ' עמלה16.6

0001400014שיק 913 הועבר לגבייה בבנק29.07שיקים לקבלשיקים לגבייה320.6

0003300033שיק 524 הוסב לספק8.07שיקים לקבלספק בית וגן429.6

0072200722קבלת שיק 13.07882לקוח ראובנישיקים לקבל57.7

פתרון שאלה 7 

ארבעת המסמכים שטרם נרשמו. כל פעולת יומן 3 נקודות. א.  )12 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

6516.5מכירת סחורהמשיכות פרטיות2.5.13
משיכות בעל 

העסק בסחורה
40633092

4064מע"מ עסקאות

7095.5הון בעליםקופת שיקים5.5.13
השקעות בעל 

העסק בשיק 1181
0002200022

18.5חח"דמשיכות פרטיות18.5.13
משיכות בעל 

העסק בשיק 3314
00990099

423010098מכירת סחורה1.7681מכירת סחורהלקוח פעלולון22.5.13

4241מע"מ עסקאות

התשובה הנכונה היא: ב.  )3 נק'( 

התקופה החשבונאית.  .1   

הישות הכלכלית הנפרדת.  .2   

העסק החי.  .3   

השמרנות.  .4   
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פתרון שאלה 8 

התאמה ליום 31.5.11 א.  )9 נק'( 

2 נק' לכל תיקון , 0.5 נק' להצבת יתרות פתיחה, 0.5 נק' להצבת יתרות מותאמות   

פרטיםחשבון נגדי

בספרי       שפע לכול        בספרי       עוצמת הקלות        

חשבון           שפע לכול                                 חשבון          עוצמת הקלות                    

זכותאג'חובהאג'זכותאג'חובהאג'

06390039יתרה

0063שיק מס' 7116ספק קלי קלות

גבית צ'יק מס' ספק — לגביה
71330005

0008שיק מס' 6666

שיק שטרם 
0666הוצג 7125

000506921069510008סה"כ

06970697יתרה

06921069210695106951סה"כ

פעולות היומן בספרי "זוהר — אהילים ונברשות". כל פעולה 3 נק' ב.  )6 נק'( 

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה

00630063הפרש בתשלום7116חח"דספק קלי קלות

00050005גבית צ'ק7135שיקים לגביהחח"ד

אפשרות נוספת:)בהתאם לתיקון בטבלה(

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
004004ביטול שיק מס' 7116ספק קלי קלותחח"ד

00040004רישום נכון שיק מס' 7116חח"דספק קלי קלות
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מדינת ישראל   
משרד החינוך, התרבות והספורט

דגם תשובות לשאלון חשבונאות א', סמל 855106, קיץ תשע"ג

פתרון שאלה 9 

רישום פעולות היומן למסמכים שטרם נרשמו. 3 נק' לכל פעולה א.  )12 נק'( 

יומן

תאריך
שם החשבון

פרטיםז"פאסמ'
סכום

זכותאג'חובהאג'זכותחובה
0835300503מכירת סחורה109823.10מכירות סחורהלקוח דורית הרקדנית10.9

0884מע"מ עסקאות

05240394החזרת סחורה678לקוח דורית הרקדניתהחזרות מלקוחות17.9

086מע"מ עסקאות

004464הקדמת תשלום688לקוח דורית הרקדניתהנחה מסחרית שניתנה20.9

46מע"מ עסקאות

218007החזרת סחורה1098החזרות לספקיםספק נסיך ונסיכה22.9

211מס תשומות

העברת רישומי היומן וחישוב יתרת החובה ליום 30.9.12 . ב.  )3 נק'( 

חשבון הלקוחה "דורית הרקדנית"

פרטיםז"פאסמ'חשבון נגדיתאריך
יתרהסכום

אג'זכותאג'חובהאג'
ח'00054יתרה1.9

ח'0835308308מכירת סחורה1098מכירת סחורה10.9

ח'039405457החזרת סחורה678החזרות מלקוחות17.9

ח'46468947הנחת מזומנים688הנחת מזומנים שניתנה22.9

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


