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 נמתין להודעה על ביצוע הכנת המחאה זמנית  -

 

 *Tי "ניגש למסך תשלום בהמחאות ונשלוף את הספק וזמניות ע כעט -

 

 נבדוק שהמחאה תקינה ונסגור  -

 

 פ הגדרות שבוצעו בסעיפים הקודמים "ניכוי ע 1%שימו לב שמערכת הורידה : הערה 

 .ל באמצעות העברה בנקאית"בצעו תשלום לספק מחו .4.3

 ניגש לתשלומים בהעברות בנקאיות בנתיב  -

 

 מערכת תשים מטבע חשבון הספק . רצוי  נבחר ספק -
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 ( ח "מטבע שונה מש) נוכל לשלם מחשבון השקלי במידה ואנו לא מנהלים בשוטף חשבונות סחר : הערה

 

 נסמן חשבונית לתשלום  -

 

 .לאחר סגירת העברה נציג מכתב לספק  -

 (CTRL+F5רות בסרגל ההפעלות הישי) ל נבצע הדפסה באנגלית "מכוון שמדובר בספק חו :הערה 
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מחצית הסכום בהעברה בנקאית ומחצית הסכום , בצעו תשלום לספק עמיל מכס .4.4

 . בכרטיס אשראי

י פעולת העברה בנקאית מכרטיס "תשלום יתבצע ע. כרטיסי אשראי לתשלום נפתחים במערכת כבנקים  -

 להלן , האשראי לתשלום 

 ( שנפתח בסעיפים קודמים ) כרטיס אשראי לתשלום " בנק"נבחר בשדה / נבחר ספק  -

 

 נבחר לדוגמא חשבונית אחת אותה נפצל." סימון חשבוניות לתשלום"נסמן חשבונית במסך הבן  -

 

 (חצי ) ח "ש 100ונשנה תשלום ל" פירוט התשלום"כעט ניגש למסך בן  -

 

 נסגור את המסמך -

 להלן , ני נבצע מהבנק עצמו כך נפתח שורה חדשה ואת החצי הש, על התשלום  CTRL+ENTERכעט נבצע  -

 

 נסגור הוראה . ח "ש 100נוכל לראות שיתרת החשבונית היא רק : הערה 
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 .הפיקו דוח ניכוי מס במקור עבור הספק כלי זמר .4.5

 כדי להפיק דוחות ניכוי ניגש בנתיב  -

 

 ניגש להפיק דוח עבור הספק  -

 "אישור לספק על ניכוי מס"

 

 נבחר בקלט תקופה וספק -

 

 הלן דוח ל
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 "אישור שנתי לספק על ניכוי מס" -דוח נוסף שנוכל להפיק המסכם את כל השנה  

 

 רק שנה שלמה , מערכת לא תאפשר לחתוך תקופה  -

 

 817טופס זה מקביל ל
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 ש"הנהח - 6תרגיל 
 

 :תנועות יומן .1

 . הפיקו תנועת יומן פשוטה של זיכוי ארנונה וחיוב הוצאות מסים .1.1

 גש למסך תנועות יומן בנתיב ני -

 
 

 ( מערכת תכין תנועה זמנית ) נזין תאריך התנועה וחשבונות בהתאם לתרגיל  -

 פשוטה<  -יוזן סוג תנועה פ אוטומטית : הערה 

 
  F6כדי לחפש כרטיס הוצאה נלחץ על  -

 נזין סכום -

 

 ירידה למסך פירוט התנועה, ( F12)לפני סגירת התנועה נבצע רענון  -

 מערכת תכין פירוט לתנועה 

 

 כך  טקסט יועתק לאסמכתא של התנועה ויקל עלינו בחיפוש , לפני הסגירה נרשום פרטים בכותרת התנועה : טיפ 

 
  י הפעלה ישירה "נסגור את התנועה ע -
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אם . הפיקו תנועה מורכבת של שכר לעובד עופר עיני עם הפרשים לקופת גמל וביטוח לאומי .1.2

 .חשבונות ראשיים מתאימים פתחו אותםחסרים לכם 

 ניגש לחשבונות מערכת בנתיב  -

 

 נפתח כרטיסי הוצאות בשבירת שכר  -

 

 כעט ניגש לבצע תנועה  -

 מורכבת " מ"פשוטה נבחר " פ"במקום  -

 

 (בשונה מתיעוד פקודה פשוטה ) ניגש לפירוט התנועה ישר  -

 סופית / להלן פקודה לפני הפיכתה לקבועה  -

 לא נשכח לרשום פרטים לתנועה  -
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 כעט נסגור את התנועה 

 

 (CTRL+F5)נוודא שאכן נרשמה תנועה קבועה 

 

 .בצעו תשלום לעובד באמצעות העברה בנקאית .1.3

 ניגש בנתיב  -

 

 ז עובד "נבחר כרטיס חו -

 

 (' מוסדות וכו/ביטוחים/מ"ז מע"בדומה לחו) ז "מכוון שאנו מבצעים תשלום מכרטיס חו( נאשר אותה ) מערכת תציג הודעה  -
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 נבחר בנק ממנו נרצה לשלם  -

 

 ניגש לסימון חשבוניות לתשלום ובו נמצא את הפקודה שלנו ממתינה לתשלום -

 

 (CTRL+F5) כעט נחזור למסך האב ומסגור את התעודה  -

 

 נוכל גם להציג את ההעברה  -
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בתנועת . חניות לעובד₪  151ת של בצעו תנועת יומן נוספת של קופה קטנה עבור קבלו .1.4

 . היומן עדכנו גם את החזר התשלום לעובד מהקופה הקטנה

 

 :סוגי תנועות יומן .2

חשבונית )העתיקו את סוג תנועת היומן של חשבונית לקוח לסוג תנועה חדש בשם חלח  .2.1

 (.לקוח חדשה

 ניגש בנתיב  -

 
 CTRL+ENTERנעמוד על התנועה הרצויה ונפתח שורה חדשה  -

 נעתיק את כל הפרטים הרלוונטיים  -

 (  101במקרה שלנו ) יש לשים מיקום זהה לפקודה קודמת : הערה חשובה 

 
 הרגילה " חל"נוכל לראות מה מוגדר בתנועה , כדי לבצע רישום נכון . כעט ניגש לפירוט התנועה 

 

 להלן , יש לבחור קוד נכון של סוג השורה 
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 %מערכת מבצעת חישוב אוטומטי בהתאם לעדכון , מ "מע %אין לרשום ) הנכון זכות במקום /חשוב למקם חובה -

 ( מ "בטבלת המע

 . שנו את שדה השורות מהחשבונית לשדה עם חשבון קבוע הכנסות מכלי נגינה .2.2

 נציב כרטיס הכנסה רצוי  LINESבמקום  -

 להלן 

 

 .הגדירו ללקוח אגודת המשוררים סוג תנועה שפתחתם .2.3

ידני חדש אשר מגדיר חשבונית ותשלום עבור השימוש לקופה קטנה בכדי פתחו סוג תנועה  .2.4

 . שלא תצטרכו להגדיר את התנועה כל פעם מחדש

 .     על לעובד עופר עיני₪  211הפיקו תנועת יומן עם החזר של  .2.5

 .בחובה₪  1161: לקוח אריאל: הפיקו תנועת יומן על פי הפירוט הבא .2.6

 

 :התאמות בנקים .3

 מ"ותו כפטור ממעפתחו לקוח והגדר א .1

 הקמת לקוח נבצע דרך נתיב  -

 
 (CTRL+F5)י הפעלה ישירה "נהפוך את הלקוח לקבוע ע -

 
 מ "ניגש להגדרות כספים ללקוח ונעדכן פטור ממע -

 
 :החשבוניות הבאותאת  הקימו .2

a. 1511ס "הקם חשבונית ללקוח ע ₪ 

b.  845חשבונית לאותו לקוח בסך  ₪ 

c.  151חשבונית לאותו לקוח בסך ₪ 

d.  355חשבונית ללקוח בסך  ₪ 
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e.  411חשבונית ללקוח בסך ₪ 

 נקים חשבונית חדשה בנתיב  -

 
 נזין סכום ונסגור חשבונית , ( לצורך התרגיל , כרגע )  000נזין בפריטים , נבחר לקוח  -

 
 (CTRL+F5) כדי לסגור את החשבונית נפעיל פרוצדורת סגירה בהפעלות ישירות 

 

 ( תנועות לפי התרגיל) להלן שאר החשבוניות  -

 

 

 :ללא סימון חשבוניות את הקבלות הבאות ימוהק .3

 איזה חשבונית קבלה מכסה  -בכל הקבלות נרשום פרטים בהתאם לשאלה : הערה 

a.  המחאות 2-ב₪  511ס "ע,  קבלה - 1עבור חשבונית) 

 ניגש למסך הקבלות בנתיב  -

 

 נבחר את הלקוח ונרד למסך הבן פירוט המחאות -

 את הלקוח ונזין המחאה ראשונה  נבחר
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 כדי להוסיף המחאות נוספות נלחץ על הפעלה ישירה 

 

 נרשום כמות המאחות הנוספות שיש להוסיף  -

 

 מערכת תפעיל פרוצדורה של השכפול 

 להלן הודעה שמתקבלת 

 

  ENTERו( * שאילתא)  F11כדי לראות את כל ההמחאות נלחץ  -

 כך נבצע רענון ושליפה

 

 להלן 
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    הפעלות ישירות CTRL+F5) נחזור למסך האב ונפעיל סגירת קבלה  -

 

 

 

 תמיד נוודא שקיבלנו פקודת יומן ואכן קבלה נסגרה: הערה 

 

b.  בהעברה בנקאית₪  1111ס "קבלה ע - 1עבור חשבונית 

 כדי לבצע העברה בנקאית נשנה שדה קופה לבנק  -

 

 .זו הודעת תזכורת שהעברות נוכל לתעד רק לקוד בנק ) נאשר זאת  - מערכת תציג הודעה שלא מדובר בקופה -

 

 "פירוט תשלומים אחרים(  "F5) ניגש למסך בן , כדי לתעד העברה  -

 העברה בנקאית - 1נבחר קוד  -

 

 נסגור את הקבלה  -

c.  ההפרש יישאר כיתרה . במזומן₪  1111ס "קבלה ללקוח ע 2+3עבור חשבונית

 .זכות בכרטיס הלקוח

 מזומן נתעד במסך האב  -
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d.  מזומן 51+ המחאות  2-ב₪  351ס "קבלה ע, יתרה+ 4עבור חשבונית. 

 

e.  211קבלה בסך  - 5עבור חשבונית ₪ 

 
 :את התשלומים הבאים כנוה .4

a. להיום₪  251בסך ' העברה בנקאית לספק א 

 העברה בנקאית נבצע בנתיב  -

 

 ( שנפתח עבור התרגיל בנתיב ) ' נבחר ספק א -
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 ( זהה לתאריך המסמך ) תאריך תשלום היום  -

 נבחר בנק רצוי  -

 " פירוט התשלום"את הסכום נרשום ישירות במסך / לא נדרש לסמן חשבוניות  -

 

 ( היכן נרשמה ) נבצע סגירת העברה ונראה את הפקודה  -

 

b. להיום₪  511בסך ' העברה בנקאית לספק ב 

 

c. להיום₪  1111בסך ' תשלום בהמחאה לספק א 

 כדי לבצע תשלום בהמחאות ניגש בנתיב  -

 
 ח "ש 1000ניגש לפירוט התשלום ונרשום  -
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 נסגור המחאה  -

 
 

 
  :כמפורט להלן( ממנו הכנת את התשלומיםלבנק ) את דפי הבנק וקלט .5

a.  1111זכות  -העברה בנקאית ₪ 

b.  1111חובה  -שיק ₪ 

c.  251חובה  -העברה ₪ 

d.  2511חובה  –שיק ₪ 

 טת דפי בנק באופן ידני נבצע בנתיב קלי -

 שנה-שליפה ניתן לבצע לפי בנק/להמשיך הקלדת דף/במסך זה נוכל לצפות בדפים קיימים: הערה 

 

 

 דף ' מערכת אוטומטית יציג שנה ומס, נבחר בנק  -

 

  הפירוט פ"נרד למסך בן ונזין ע -

 ניתן לרשום אסמכתא / ובפרטים נשנה תאור  - 00קוד פעולה /ערך .ת/רישום.נרשום ת -
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 ?__________מהי היתרה בתחילת ההדף החדש  -  דף בנק חדשפתחו  .6

 להלן , מערכת אוטומטית תציב יתרת פתיחה ,  1בנק ' נבחר שוב מס -

 

 :קלטו את התנועות הבאות .1

a.  511זכות  –הפקדה שיקים ₪ 

b.  851זכות  –הפקדה שיק  ₪ 

c.  15חובה  –עמלה ₪ 

d.  5111זכות  -ויזה ₪ 

e. 511חובה  -עברה ה  ₪ 

f.  1151זכות  –הפקדה מזומן ₪ 

 (לאותו בנק ממנו הכנת את התשלומים)הפקידו את סכומי הכסף מהקופה לבנק . 8

 כדי לבצע הפקדה ניגש בנתיב  -

 

 לאיזה בנק נפקיד / נבחר קופת מזומן -

 

 (F5מסך בן ) תכולת קופה / נבדוק יתרת הפקדה -

 

 שום במסך האב סכום של הפקדת המזומן נר -
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 (CTRL+F5) י הפעלה "נסגור את ההפקדה ע -

 

 

 כעט נפתח טופס הפקדה נוסף בגין המחאות -

 י סימון "יש לבצע זאת בהפקדה נפרדת וע, במידה ואתה מפקיד המחאות דחויות :  שים לב

 

 נפתח טופס הפקדה חדש -

 " קופת המחאות"בשדה מקופה נבחר  -

 

 " להפקיד"ונסמן ניגש לתכולת הקופה  -

 

 נסגור את טופס ההפקדה  -

 להדפיס את הטופס ולצרפו להמחאות /ניתן להציג: הערה 
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 להלן טופס לדוגמא  -

 

 התאמות בכרטיס הלקוח בהתאם לתנועות המתוארות לעיל ובצע .8

 כדי לבצע התאמות לכרטיס לקוח ניגש בנתיב  -

 

 נפעיל את התוכנית  -

 


