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 מטרת הקורס:

 הכרת עקרונות בסיסיים של הרישום והדיווח החשבונאי. .1

לסיוע  בדוחות הכספיים כלולכספי ומשמעות המידע ההבנת הליכי הדיווח ה .2

 בקבלת החלטות.

פנימיים למשתמשים  דוחות כספיים יאה וניתוחהיכולת לקרשיפור  .3

 .חיצונייםו

 

 נושאי הקורס:

 הקורס כולל שלושה נושאים עיקריים:

 עקרונות וטכניקת הרישום החשבונאי. .1

 ניתוח סוגיות חשבונאיות. .2

 כללי הדיווח הכספי. .3

 

 ות הקורס:דריש

מתרגילי הבית  80%ציון מבחן. כאשר קיימת חובה להגיש  100% -הציון יורכב מ

 .ציון המבחן יהיה גם הציון בקורסויש לעבור את המבחן בהצלחה. 

 –המבחן יהיה כולל, ויקיף את כל החומר הנלמד בכיתה. במבחן יש להוכיח ידע 

בכלים שנרכשו במהלך יכולת לפתור בעיות בשלמותן, תוך שימוש בטכניקות ו

התמודדות עם בעיות שלא הועברו בהרצאה, הן מהבחינה  –הקורס; הבנה 

יכולת להתמודד עם  –הכמותית והן מהבחינה התיאורטית והאיכותית; מיומנות 

 בעיות בזמן מוגבל. 

באיחור רק באישור. את תרגילי הבית יש להגיש שבוע לאחר שניתנו. תרגיל יימסר 

 לתרגילים יינתן בכיתה.פתרון מסודר 



 

 מקורות:

 , הוצאת פלס בע"מ.ב' -א' ו  –חשבונאות פיננסית פרופ' גילה בניסטי,  .1

 . הוצאת אחיאסף ב, -א' ו -חשבונאות פיננסית יעקב סמט, .2

 , הוצאת בורסי.א' -חשבונאות פיננסיתאיזביצקי עוזי,  .3

 

 תכנית השיעורים:

 .ת חשבונאים מקובליםועקרונו מושגי יסוד ,מבוא -תאוריה חשבונאית .1

 סעיפים עיקריים. והכרת מגבלות סוגים, מטרות, מבנה, -דוחות כספיים .2

 .ובניית דוחות כספייםתהליך הרישום החשבונאי  .3

, לקוחות וחומ"סניהול מלאי,  -שוטפים אירועים כלכלייםטיפול חשבונאי ב .4

 .(מימוש ,הכרה, מדידה, פחת) רכוש קבועו

 ות ציבוריות.לחבר דוחות כספיים רבעוניים .5

 .מידע ומטרות -ביאורים לדוחות כספיים .6

, ניתוח 25, תקן חשבונאות גילוי ומניעה -מניפולציות בדוחות כספיים .7

 רועים.יא

 מהות, עקרונות מנחים ואחריות.  -ביקורת דוחות כספיים .8

סוגיות יסוד במגזר הממשלתי, עקרונות מנחים,  -חשבונאות ממשלתית .9

 ם הדוחות.והכרות ע תקנים משמעותיים

 בסיסי מדידה.מגמות, עקרונות,  -IFRS-תקינה חשבונאית חדשה .10

דוחות סוגי הפרשים, סוגיות משפטיות,  -יחסי גומלין בין חשבונאות ומיסוי .11

 .התאמה למס

 

 

 

 

 

 

 

 

 


