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 3 :נקודות זכות

  א"פתש :שנה אקדמית

 א': סמסטר

 שעות תרגול 2+ הוראה שעות  3: שעות

 עברית: שפת הוראה

 : ראשוןתואר

  קורס מבוא לתלמידי שנה ב': פיון הקורסיא

  חשבונאות: דיסציפלינה

 בריאותניהול מערכות : מחלקה אחראית

 יסודות החשבונאות: דרישות קדם

 ציון מטרי מפתח הציונים:

 דוד פלד: שם המרצה

 ענר אוחנה: תרגלשם המ

 פרטי קשר

 6223452-052: טלפון

 peled@bgu.ac.il: דוא"ל

          aneroha@bgu.ac.il 

 לאחר השיעור: שעות קבלה

בסיומו של הקורס הסטודנטים  הערכת הקורס:

יעריכו את הקורס על מנת להסיק מסקנות 

 לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 הוראה פקולטית עבור שנה אקדמית

 פורמט: עדכון אחרון

 20.2010.04 תאריך עדכון אחרון:

 

הקורס מיועד להקנות ידע על מבנה הדיווח הפנימי בפירמה בנושאים הקשורים לעלויות.  :מטרות הקורס

 הקורס מציג שיטות מקובלות לרישום עלויות ושימושים במידע למטרות תכנון, בקרה וקבלת החלטות.

Aims of the module: The aim of the course is to provide basic knowledge in the 

use of account information as a business management tool (Decision making, 

planning, budgeting and control). 

The course deals largely with different ways of costing, their aims and how to 

execute and use them. 

 

 :למידה פוקותת

 סטודנט:עם סיום הקורס בהצלחה יוכל ה

 .עיקריים םלמיין ולסווג את העלויות השונות בפירמה לפי שלושה בסיסי.1

 .בהתאם לסוג העסקלתמחר מוצרים ו/או שירותים המיוצרים והמשווקים על ידי העסק .2

 לבצע בקרה על עלויות..3

ובהשפעותיהם על הדיווח החיצוני של העסק תמחיר ספיגה לבין תמחיר תרומה להבדיל .4

 .לצורך שיקולי קבלת החלטותוהשימוש בהם 

 .במודל נקודת האיזון בקבלת החלטות חשובות של העסק השתמשל.5

 .בעסק מסוימותחלטות הלוהעלויות שאינן רלבנטיות נטיות בהעלויות הרלהבחין בין ל.6

 

  .תקבע בסמוך לתחילת שנת הלימודיםנוכחות ה: נהלי נוכחות

 מקוונים.ותרגולים שיעורים  :אופן ההוראה

 :דנטים בקורסוהסטהערכת 

 הגשת תרגילים -15% .1

 מבחן מסכם - 2.85%

 מבחן עם השגחה -במצב רגיל 

 מבחן מקוון עם השגחה -במצב קורונה 

 מבחן מסכם 100% –סטודנט שלא עמד בדרישת הגשת התרגילים .3

 

 :מטלות הקורס

 דרך האתר של הקורס.תרגילי בית שבועיים ( 9)מתוך  7לפחות הגשת 

: בנוסף לעבודתו בכיתה, כל סטודנט נדרש לעבודה וביצוע מטלות עצמית בבית הזמן הנדרש לעבודה

 .כשעתיים שבועיותבהיקף של 

 

 

 חשבונאות ניהולית :שם הקורס

 0022-1-668 :מס' הקורס
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 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

  יםנושא קריאות

 ,1פרק  - 1998בניסטי 

 ,1פרק  - 1992ליבנת 

 החשבונאות הניהוליתת ומטר

ההבדלים העיקריים בין חשבונאות 

 לחשבונאות פיננסיתניהולית 

 מיון עלויות וסיווגן

 עסק תעשייתי

1. 

 ,2 טות שכר עידודשי 3פרק  - 1998בניסטי. 

 ,4פרק  - 1998בניסטי 

 ,4פרק  - 1992ליבנת 

 .3 הקצאת עלויות עקיפות

 ,5פרק  - 1998בניסטי 

 ,2פרק  - 1992ליבנת 

 .4 תמחיר הזמנה

 ,6פרק  - 1998בניסטי 

 ,3פרק  - 1992ליבנת 

 .5 תמחיר תהליך

 ,8פרק  - 1998בניסטי 

 ,10פרק  - 1992ליבנת 

 .6 תמחיר תקן וניתוח סטיות

 ,9פרק  - 1998בניסטי 

 ,7פרק  - 1992ליבנת 

 .7 תמחיר ספיגה מול תמחיר תרומה

 ,10פרק  - 1998בניסטי 

 ,6פרק  - 1992ליבנת 

 .8 נקודת איזון ומשמעותה

 ,9 רלוונטיות לקבלת החלטותעלויות  8פרק  - 1992ליבנת. 

 

 

 :ספרותרשימת 

 , הוצאת לוגיק.תמחיר, חשבונאות ניהולית להלכה ולמעשה (8199) .בניסטי, ג

 , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.מבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיר (1992) .לבנת, י

 

 *כל חומרי ועזרי הלמידה יהיו זמינים לסטודנטים באתר הקורס/ בספריה/ במחלקה/ במאגרי מידע אלקטרונים הזמינים לסטודנטים באב"ג

 


