השקעה והוצאה:1
שאלות להבחנה בין השקעה להוצאה:
 )1רק אחת מהפעולות הבאות לא תסווג כהוצאה:
א .רכישה צורכי משרד
ב .קניית חומרי ייצור
ג .התקנה מכונה במפעל
ד .תשלום פיצויים לעובד שפרש
[מטרת השאלה הינה לחזק אצל התלמיד את ההבדל שיש בין הוצאה להשקעה לאור המהותיות,
תשובה נכונה :ג' ,הפניה לחומר]

 )2חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א :השקעה שמחירה שולי עשויה לעיתים להיות מוצגת כהוצאה.
משפט ב :הוצאה בסכום גבוה נחשבת להשקעה
א .שני המשפטים נכונים
ב .שני המשפטים אינם נכונים
ג .רק משפט א נכון
ד .רק משפט ב נכון

[מטרת השאלה הינה שהתלמיד ידע להגדיר ולהבין את מאפייניה של הוצאה ומאפיינה של השקעה מעבר לרמה
היישומית ,תשובה נכונה :ג' ,הפניה לחומר ]

 )3חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א :ייעוץ שמפעל קיבל בקשר לציוד שרכש מיד שניה מהווה הוצאה.
משפט ב :דמי תיווך ששילם מפעל בעת מכירת אחד מבניניו מהווה השקעה.
ה .שני המשפטים נכונים
ו .שני המשפטים אינם נכונים
ז .רק משפט א נכון
ח .רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה שהתלמיד יידע להבחין בין רכישות לצורך אמצעי ייצור שיניבו הטבות כלכליות לבין הוצאה
רגילה ,השאלה בוחנת את רמת הניתוח של התלמיד לגבי מקרים שדורשים הפעלת שיקול דעת ,תשובה נכונה :ב',
הפניה לחומר]

 1ההבדל בין הוצאה להשקעה הוא לעתים דק ואינו ברור ,אך ניתן לומר שהוצאה היא במישור הפירותי ,כלומר היא מופיעה כניכוי מההכנסה
השוטפת ,והכרחית לשם ייצורה ,בעוד שהשקעה היא במישור ההוני ,כלומר תביא להכנסות בעתיד או על פני תקופה ארוכה

ההבדל בין העסק לבעל העסק:
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 )4מנקודת הראות של הנה"ח עסק הוא:
א .ישות נפרדת מבעליה.
ב .ישות שבה כל פעולה חיית להתבצע ע"י בעליה.
ג .ישות שבה תקבל ביטוי כל פעולה של בעליה.
ד .ישות המתעדת כל פעילות של בעליה במונחים של כסף.
[מטרת השאלה הינה שהתלמיד יידע להבחין בין העסק והבעלים של העסק כשני ישויות נפרדות  ,ידע על הגדרות
משפטיות שלא תמיד מיושמות בתרגילים ,תשובה נכונה :א' ,הפניה לחומר]

 )5רק אחת מהפעולות הבאות מבטאות קשר חשבונאי בין העסק לבין בעליו:
א .בעל העסק הפסיד מכספי משפחתו בהימורים .
ב .בעל העסק רכש לביתו ציוד חשמלי מכספי משפחתו.
ג .בעל העסק העביר ציוד חשמלי מביתו הפרטי לשימוש העסק.
ד .בעל העסק שילם פיצויי פיטורין לעובד מחשבון הבנק של העסק.
[מטרת השאלה הינה לבחון את הידע הבסיסי בנוגע להשקעת בעלים בעסק  ,תשובה נכונה :ג' ,הפניה לחומר ]

 )6חווה דעתך על שני המשפטים הבאים :
משפט א :בעסק שבבעלות יחיד אחראי הבעלים בכל רכושו להתחייבויות העסק .
משפט ב :חשבון "משיכת פרטיות" משקף הצטברות פעילות במשך התקופה .
א .שני המשפטים נכונים
ב.שני המשפטים אינם נכונים
ג.רק משפט א נכון
ד.רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה לבחון את ידע התלמיד במחויבות המשפטית של בעל העסק מעבר לפתרון תרגילים בצורה
טכנית  ,תשובה נכונה :ג' ,הפניה לחומר]
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עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה מהווה רעיון בסיסי בדיני תאגידים לפי עיקרון זה ,לחברה אישיות משפטית נפרדת מזו של
חבריה .כך בעצם החברה ,ולא חבריה ,יכולה לנהוג ככל אישיות משפטית אחרת ,להיתבע או לתבוע וכדומה.
לעקרון האישיות המשפטית הנפרדת משמעות מעשית לעניין הפרדת חיובי החברה מחיובי בעלי מניותיה ,לעניין בעלות בנכסים ,יריבות בהליכים
משפטיים ,היבטי מיסוי ועוד.

אמצעי תשלום:
 )7מי שחותם על שיק נקרא :
א .מוטב
ב .מושך
ג .נמשך
ד .נפרע
[מטרת השאלה הינה לבחון את הידע של התלמיד ע"פ ההגדרות המשפטיות  ,תשובה נכונה :ב' ,הפניה לחומר]

 )8המונח "אוחז כשורה " מתייחס:
א .למוטב ששמו רשום בשיק
ב .למי שאליו הוסב השיק
ג .לאדם המחזיק בשיק
ד .כל התשובות נכונות
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת התלמיד בהיבט המשפטי של שיקים ושטרות חוב ,תשובה נכונה :ד' ,הפניה
לחומר]

 )9חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א" :שק בנקאי" הוא שק שבו המושך והנמשך זהים.
משפט ב" :שק משורטט" הוא שק בלתי סחיר  ,ולא ניתן להסב אותו.
א .שני המשפטים נכונים
ב.שני המשפטים אינם נכונים
ג.רק משפט א נכון
ד.רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת התלמיד בהיבט המשפטי של שיקים ושטרות חוב  ,תשובה נכונה :ג' ,הפניה
לחומר]

החשבונות לסוגיהם
 )11קבוצות החשבונות המסווגים כממשיים הם חשבונות המצביעים על אחד מאלה:
א .מימוש תוכנית עסקית
ב .רכוש מוחשי או מופשט שברשות העסק
ג .ביצוע עסקה שמובטח שתפיק רווחים
ד .ביצוע עסקה תמורת מזומנים
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת ההגדרה של חשבון ממשי וחשבון לא ממשי ,תשובה נכונה :ב' ,הפניה לחומר]

 )11קבוצת החשבונות ה"תוצאתיים" מבטאת:
א .הוצאות העסק והכנסותיו
ב .תקבולים על חשבון חובות
ג .תשלומים על חשבון התחייבויות
ד .תשלומים לרכישת תשתית עסקית
[ מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת סוגי החשבונות השונים של המערכת החשבונאית וההבדלים בניהם ,תשובה
נכונה :א' ,הפניה לחומר]

 )12רק אחד מזוגות החשבונות הבאים מסווג כ"חשבונות תוצאתיים":
א .הלוואות שנתקבלו והלוואות שניתנו
ב .קניות סחורה ומכירת סחורה
ג .לקוחות וספקים
ד .שקים שהתקבלו בעסק  ,ושקים שנמשכו על ידו.
[מטרת השאלה הינה לבחון את יכולת התלמיד לשייך סעיפים מסוימים לחשבונות המתאימים תשובה נכונה :ב',
הפניה לחומר בספר]

עקרונות חובה וזכות
 )13זיכוי חשבון ממשי מבטא את האירוע הבא:
א .נוסף ערך לחשבון
ב .נגרע ערך מהחשבון
ג .נפרעת התחייבות
ד .נגבה חוב
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת ושליטת התלמיד בנעשה בסוגי החשבונות ברמת החשבון הבודד  ,תשובה נכונה
:ב' ,הפניה לחומר]

 )14חיוב חשבון ספקים עשוי לנבוע מהאירוע הבא :
א .מכירת סחורה בהקפה
ב .רכישת סחורה בהקפה
ג .העסק פרע חלק מהתחייבויותיו
ד .החייבים סילקו חלק מחום
[מטרת השאלה הינה לבחון את יכולת התלמיד לשייך סעיפים מסוימים לחשבונות המתאימים ,תשובה נכונה :ג',
הפניה לחומר]

 )15חיוב חשבון "תוצאתי" משקף:
א .רכישת סחורה במחיר גבוה
ב .לעסק הייתה הכנסה
ג .נגרמה לעסק הוצאה
ד .הכסף גבה כספים המגיעים לו
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת פקודות היומן מעבר לכתיבתם הטכנית ,תשובה נכונה :ב' ,הפניה לחומר]

 )16חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א  :כאשר מוסב שק שהתקבל מלקוח נגרע ערך מחשבון העו"ש של המסב
משפט ב  :משיכה של בעל העסק במזומנים תרשם לחובת "הוצאות שונות " ולזכות
"קופה"
א .שני המשפטים נכונים
ב .שני המשפטים אינם נכונים
ג .רק משפט א נכון
ד .רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת פקודות היומן מעבר לכתיבתם הטכנית ,תשובה נכונה :ב' ,הפניה לחומר]

 )17לקוח החזיר סחורה פגומה .התמורה ששילם הוחזרה לו במזומן .הרישום יהיה :
א .חובה לקוחות זכות קופה
ב .חובה מכירות זכות לקוחות
ג .חובה החזר מלקוחות זכות קופה
ד .חובה החזר מלקוחות זכות לקוחות
[מטרת השאלה הינה לבחון את יכולות התלמיד ליישם בפועל את הבנתו בפקודות היומן  ,תשובה נכונה  :ג ' ,הפניה
לחומר]

 )18העסק החזיר סחורה עודפת לספק .הרישום יהיה:
א .חובה ספקים זכות קניות
ב .חובה ספקים זכות החזר לספקים
ג .חובה החזר לספקים זכות קופה
ד .חובה החזר לספקים זכות ספקים
[מטרת השאלה הינה לבחון את יכולות התלמיד ליישם בפועל את הבנתו בפקודות היומן  ,תשובה נכונה  :ב ' ,הפניה
לחומר]

 )19חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א :חשבון החזר לספקים מקטין את הרווח לעסק
משפט ב :חשבון החזר מלקוחות מגדיל את הרווח של העסק.
א .שני המשפטים נכונים
ב .שני המשפטים אינם נכונים
ג .רק משפט א נכון
ד .רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה שהתלמיד ידע להעריך את ההשפעות השונות של פעולות עסקיות על החשבונות השונים של
העסק  ,תשובה נכונה  :ב' ,הפניה לחומר]

הנחות
)21הנחות מזומנים מתקבלות בד"כ:
א .במזומן או בשיק מיידי
ב .עקב הקדמת תשלום
ג .עקב התקשרות לז"א עם ספק
ד .אם הוכח שלעסק אמצעי תשלום זמינים
[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד יודע את המצבים בהם העסק יכול לקבל הנחת מזומן  ,תשובה נכונה  :ב',
הפניה לחומר]

)21חשבון "הנחות מסחריות שהתקבלו" דומה מבחינת סיווגו ומבחינת השפעתו על
הרווח של עסק לחשבון הבא:
א .החזר מלקוחות
ב .הנחות מזומנים שניתנו
ג .החזר לספקים
ד .ספקים

[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד מבין את החוקיות שיש בפקודות שחוזרות בסוגי חשבונות שונים ,תשובה
נכונה  :ג' ,הפניה לחומר]

 )22עסק זיכה את חשבון עו"ש בבנק" ב ₪ 1271 -ואת חשבון " הנחות מסחריות מספקים " ב-
 .₪ 131סביר שכנגד זיכויים אלה נרשם חיוב בסך  ₪ 1411בחשבון
א .ספקים
ב .קופה
ג .לקוחות
ד .מכירות
[מטרת השאלה הינה לבדוק שלתלמיד יש הבנה במהות הפקודות וכן שיודע להשתמש בשפת חשבונאות הכפולה ,
תשובה נכונה  :א' ,הפניה לחומר ]

כרטיס אשראי
 )23מי שבידיו שק שלא כובד רשאי לתבוע את סכום השק:
א .ממושך השיק
ב .מהמסב האחרון
ג .מכל אחד מהמסבים
ד .כל התשובות נכונות
[מטרת השאלה הינה לבחון את ידע התלמיד לגבי הסוגיה של שק שלא כובד ,תשובה נכונה  :ד' ,הפניה לחומר ]

 )24שק דחוי נמשך לפקודות ספק .בשק כלולה גם ריבית בנוסף לסכום ההתחייבות .הרישום
יהיה:
א .חובה ספקים זכות שקים לפירעון
ב .חובה ספקים ח הוצ' ריבית זכות שיקים לפירעון
ג .חובה ספקים זכות שקים לפירעון זכות הכנסות ריבית
ד .חובה קניות חובה הוצ' ריבית זכות שקים לפירעון
[מטרת השאלה הינה לבחון את יכולת התלמיד ברישום פקודת יומן מורכבת לגבי שקים דחויים  ,תשובה נכונה  :א',
הפניה לחומר]

 )25שק דחוי שהעסק משך לפקודת ספק בתמורה לקניה משקף את אחד מאלה:
א .הגדלת התחייבות העסק
ב .הגדלת הוצאות העסק
ג .הקטנת חובותיהם של אחרים כלפי העסק
ד .הקטנת הוצאות העסק
[מטרת השאלה הינה התלמיד מבין את הרציונל של פקודות היומן ועל השפעות האירועים בעסק
 ,תשובה נכונה  :א' ,הפניה לחומר]

 )26חשבון שקים לקבל מתייחס אל חשבון שקים לפירעון כמו:
א .חשבון "הוצאות משכורת" לחשבן "מקדמות לעובדים"
ב .חשבון "קניות סחורה" לחשבון "החזר לספקים"
ג .חשבון "לקוחות" לחשבון "החזר מלקוחות"
ד .חשבון "לקוחות" לחשבון "ספקים"
[מטרת השאלה הינה לבחון את יכולות התלמיד לקשר ולהתאים בין סוגי חשבון שונים ,תשובה נכונה  :ד' ,הפניה
לחומר בספר הנהלת חשבונות הוצ"ל לוני כהן]

הצגת חשבון בעל יתרה סופית
לקוחות
מכירות 38
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 )27ליד הסכום  5שרשום לזכות חשבון לקוחות סביר שירשם החשבון הנגדי הבא:
א .הוצאות הובלה
ב .קניות
ג .הנחות מסחריות
ד .שקים לפירעון
 )28ליד הסכום  3שרשום לחובת חשבון "לקוחות" יתכן שירשם החשבון הנגדי:
א .ריבית פיגורים
ב .קופה
ג .שקים לקבל
ד .הנחה מסחרית
 )29ליד שם החשבון הנגדי "קופה" שבצד זכות של חשבון "לקוחות" לא סביר שירשם:
א13611 .
ב22511 .
ג22811 .
ד31611 .
 )31צפוי שליד הסכום  2211שרשום לזכות חשבון "ספקים" ירשם החשבון הנגדי הבא:
א .קניות
ב .הכנסות ריבית
ג .הנחה מסחרית
ד .שקים לקבל
 )31ליד הסכום  11111שרשום לחובת חשבון ספקים יתכן שירשם החשבון הנגדי הבא:
א .שקים לניכיון
ב .שקים לקבל
ג .מכירות
ד .קניות
 )32ליד שם החשבון הנגדי שקים לפירעון שלחובת חשבון ספקים לא סביר שירשם:
א11811 .
ב9211 .
ג8811 .
ד7211 .
[מטרת השאלות הנ"ל לבחון את יכולת התלמיד להסיק מסקנות על סמך הנתונים  ,תשובות נכונות )27 :ג,
)28א)29,ד)31,א)31,ב)32,א  ,הפניה לחומר]

מאזן בוחן ככלי בקרה
 )34בחודש יוני הייתה התנועה חשבון לקוחות  ₪ 48111בחובה ,ו ₪ 72111-בזכות .היתרה לסוף
יוני היא  25111בחובה .מכאן שהיתרה לסוף מאי היתה:
א24111 .
ב36111 .
ג47111 .
ד49111 .
[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד מבין את העיקרון של חשבונות מצטברים ותקופות חתך  ,תשובה נכונה  :ד',
הפניה לחומר]

 )35בחודש מרץ הייתה התנועה בחשבון קניות  172111ובחשבון מכירות  .156111מכאן ניתן
להסיק:
א .שהיתרה לסוף מרץ בחשבון מכירות גדולה יותר מיתרת חשבון קניות לאותו יום..
ב .שהיתרה לסוף מרץ בחשבון מכירות קטנה יותר מיתרת חשבון קניות לאותו יום.
ג .העסק מוכר את מוצריו בהפסד
ד .חסרים נתונים כדי להסיק על יתרת החשבונות לסוף חודש מרץ
[מטרת השאלה הינה לבחון את התמודדות התלמיד במצבים בהם אין נתונים בשאלה ויכולתו להסיק מסקנות ע"ס
עקרונות חשבונאיים שהוא מכיר ,תשובה נכונה  :ד' ,הפניה לחומר]

 )36היתרה בחשבון עו"ש בבנק היא  ₪ 61111לזכות .מכאן:
א .שנפלה שגיאה ברישום ,יתכן שתשלומים במזומנים נרשמו לזכות חשבון העו"ש
ב .שהעסק משך מחשבון עו"ש בבנק יותר כספים מאשר הופקדו בו.
ג .שהרישום בספרים איננו מעודכן .יתכן שקיימות תעודות הפקדה שטרם נרשמו.
ד .כל התשובות אפשריות
[מטרת השאלה הינה לבחון שהתלמיד מבין את הרציונל החשבונאי ומשמעות מעשית ליתרות  ,תשובה נכונה  :ד',
הפניה לחומר]

 )37חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א סיכום טורי היתרות במאזן בוחן לסוף התקופה ,יהיה תמיד גדול מסיכום טורי היתרות
לתחילת התקופה ,בשל התנועה שהתווספה .
משפט ב פעולות שנרשמו בטעות פעמיים ביומן ,והועתקו כך לספר הראשי ,גורמת לשיבוש
התנועה ,אך לא לעיוות היתרה.
א .שני המשפטים נכונים
ב .שני המשפטים אינם נכונים
ג .רק משפט א נכון
ד .רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד מבין את הרציונל של חשבונות מצטברים ומבין את השפעות על מאזן הבוחן ,
תשובה נכונה  :ד' ,הפניה לחומר]

מע"מ תשומות ומע"מ עסקאות
להלן נתונים המתייחסים ל  7השאלות הבאות:
141
18

תשומות
451
571
12981

691
11811

עסקאות___________
 11511לקוחות

 )38בחשבון מע"מ תשומות ליד הסכום  141יתכן שירשם החשבון הנגדי:
א .החזר לספק
ב .קניות
ג .החזר מלקוח
ד .ספקים
 )39בחשבון "מע"מ תשומות ליד הסכום  181יתכן שירשם החשבון הנגדי:
א .ריבית פיגורים
ב .קופה
ג .החזר לספק
ד .לקוחות
 )41בחשבון "מע"מ תשומות" ליד הסכום  451יתכן שירשם החשבון הנגדי :
א .ספקים
ב .לקוחות
ג .החזר לספק
ד .החזר מלקוח
 )41בחשבון "מע"מ תשומות" ליד הסכום  571יתכן שירשם החשבון הנגדי:
א .הנחה מספקים
ב .ספקים
ג .החזר לספק
ד .מכירות
 )42בחשבון "מע"מ תשומות" ליד הסכום  12981יתכן שירשם החשבון הנגדי:
א .מע"מ עסקאות
ב .קניות
ג .החזר מלקוח
ד .חו"ז מע"מ
 )43בחשבון "מע"מ עסקאות " ליד הסכום  691יתכן שירשם החשבון הנגדי
א .החזר ללקוח
ב .החזר מספק
ג .ספקים
ד .לקוחות
 )44בחשבון "מע"מ עסקאות" ליד הסכום  11811יתכן שירשם החשבון הנגדי :
א .מע"מ תשומות
ב .הכנסות ריבית
ג .חו"ז מע"מ
ד .ספקים
[מטרת השאלות  38-44הינה להדגיש שמע"מ הינו חלק אינטגראלי של העסק  ,תשובות נכונות:
)38ד)39,ב)41,א)41,ב)42,ד)43,ד)44,ג,הפניה לחומר]

תיקון שגיאות רישום/סטורנו
 )45ניתן לגלות שגיאה שנפלה בתהליך הרישום באמצעות:
א .מאזני בוחן הנערכים מידי פעם
ב .בדיקת סבירות היתרות בחשבונות הספר הראשי
ג .ביקורת מקרית או יזומה של הרישומים בספרי החשבון
ד .כל התשובות אפשריות
[מטרת השאלה הינה לבחון אם התלמיד הבין את תהליך רישום פקודות היומן ואת הדרך בה מאתרים שגיאות,
תשובה נכונה  :ד' ,הפניה לחומר]

 )46חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א :פסוק יומן מתקן ירשם ביומן נפרד המיועד לפעולות סטורנו
משפט ב :השיטה לפיה מתוקנות שגיאות באמצעות הוספת פסוקי יומן נובעת מהאיסור לשנות או
למחוק את הפקודות.
רישומים קודמים בספרי החשבון.
א .שני המשפטים נכונים
ב .שני המשפטים אינם נכונים
ג .רק משפט א נכון
ד .רק משפט ב נכון
[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד הבין את הדרך בה מתקנים רישומים בעסק מבחינת התקינה החשבונאית,
תשובה נכונה  :ד' ,הפניה לחומר ]

 )47המסמך המהווה בסיס לרישום פסוק יומן מתקן:
א .פקודת יומן הכוללת הוראת תיקון
ב .מסמך מתוקן מאותו סוג שעל פיו נרשם הפסוק השגוי
ג .המסמך המקורי שעל פיו נרשם הפסוק השגוי
ד .פסוק היומן שגוי
[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד הבין את תהליך רישום פקודות היומן ואת הדרך בה מאתרים שגיאות
ומתקנים אותם ,תשובה נכונה  :א' ,הפניה לחומר]

רישום המשכורת בספרי החשבון
 )48רק אחד מבין החשבונות הבאים מגדיל את הוצאות העסק:
א .מ"ה שנוכה ממשכורת
ב .מס בריאות
ג .הוצאות סוציאליות
ד .חו"ז עובדים
[מטרת השאלה הינה לבדוק שהתלמיד מבין את מהות הוצאת המשכורת למרכיבי'ה ,תשובה נכונה  :ג' ,הפניה
לחומר ]

 )49בעת תשלום המשכורת (נטו) והעברת הניכויים למוטבים לא יחוייב החשבון הבא:
א .מקדמות לעובדים
ב .חו"ז עובדים
ג .מס הכנסה
ד .ביטוח לאומי ומס בריאות
[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת תהליך רישום פקודות היומן ואת התנועה בחשבון הרלוונטי ,תשובה נכונה :
א' ,הפניה לחומר]

 )51חווה דעתך על שני המשפטים הבאים:
משפט א :תשלום עבור רישיון רכב הוא סוג של מס ,משום שהתשלום מוטל בכפיה ועל פי חוק .
משפט ב :תשלום לוועד הבית הוא סוג מס ,משום שהמשלם לא מקבל תמורה ישירה לכספו.
ה.
ו.
ז.
ח.

שני המשפטים נכונים
שני המשפטים אינם נכונים
רק משפט א נכון
רק משפט ב נכון

[מטרת השאלה הינה לבחון את הבנת התלמיד לגבי ההגדרה של מיסים עפ"י חוק  ,תשובה נכונה  :ד' ,הפניה
לחומר]

