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 :פרטי קשר

 052-8948037: טלפון במשרד

 : דוא"ל
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 :שעות קבלה

 בתיאום מראש

בסיומו של הקורס  הערכת הקורס:

הסטודנטים יעריכו את הקורס על מנת להסיק 

 מסקנות לטובת צרכי האוניברסיטה.

: הקורס אושר על ידי ועדת אישור הקורס

 תשע"זהוראה פקולטית עבור 

 : פורמטעדכון אחרון

 5.9.16תאריך עדכון אחרון: 

Course Description: An introductory course that introduces the principle 

concepts of financial accounting. This course qualifies students for interpreting 

accounting-based information. 

Aims of the module: To introduce principles and practices of financial 

reporting and to develop knowledge and skills for accounting-based decision-

making.   

 

המציג את עקרונות הדיווח הפיננסי. הקורס מקנה  ראשוןלתלמידי תואר  חובהקורס :הקורס תיאור

 לסטודנטים את היכולת לפרש מידע פיננסי חשבונאי.

ע ומיומנויות לקבלת והפרקטיקה של דיווח חשבונאי לפיתוח ידעקרונות ה להציג את: הקורסמטרות 

 בדיווח העיקריים הנושאים של כללית הבנה ספקל :מטרות הקורס חשבונאית. החלטות מבוססות

 הדיווח של והתוצאות התהליכים את, היתר בין, כוללים אלה נושאים .שונות חברות של הכספי

 .ניתוח דוחות כספיים לנושא הקדמהו כספיים דוחותהבנה של , הכספי

 למידה: פוקותת

 הסטודנט:עם סיום הקורס בהצלחה יוכל 

 יווח החשבונאי בפירמה ואת הבקרות הפנימיות והחיצוניות לתהליך.דאת תהליך הלזהות .1

בין הפעילויות הכלכליות השונות של פירמות (יצירת רווח, השקעות בנכסים  לזהות ולהפריד.2

 וכו').

 הכספיים. תאת תוצרי תהליך הדיווח החשבונאי בפירמות, קרי הדוחו לזהות .3

את מאפייני הדיווח החשבונאי כפי שהם משתקפים בתקני חשבונאות  לזהות ולהעריך.4

 בינלאומיים.

 .בכלל ודוחות כספיים של פירמותבפרט ניתוח ראשוני של דוחות תזרים מזומנים  לבצע.5

 

 ת:נהלי נוכחו

 מהשיעורים (בכפוף להוראות הפקולטה) 80%נוכחות חובה (עם מצלמות פתוחות) של 

 הנוכחות לא יוכל לגשת למבחן.סטודנט שלא יעמוד בחובת 

 

 אופן  ההוראה:

 מקוונים , תרגולי וידאו  \שיעורים פרונטליים 

 

 : בנוהל רגיל הערכת הסטדונטים בקורס

 30%תרגול)  \מטלות במהלך הסמסטר (בסיום השיעור 

 70% –מבחן מסכם 

 

 הערכת הסטודנטים בקורס תחת "נוהל קורונה":

 40%תרגול)  \השיעור מטלות במהלך הסמסטר (בסיום 

(לאחר תום תקופת ההוראה  60% –או ניתוח של דוחות כספיים של חברה \ניתוח מקרה ו –עבודת בית 

 בסמסטר)

 

הרכב הציון הסופי בקורס יישמר, אך המטלה המסכמת בקורס עשויה להשתנות בהתאם לתנאים 

 בסוף הסמסטר

 מטלות הקורס:

 באמצעות אתר הקורס תרגול \הגשת תרגילים בסיום השיעור 

 

 חשבונאות:שם הקורס

 686-1-0018:מס' הקורס
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 תוכן הקורס/ מבנה הקורס

מס' 

 שיעור

 בבליוגרפיה נושא התרגול נושא השיעור

 מטרת הדיווח החשבונאי  1

 המשוואה החשבונאית הבסיסית

 "מבט על" על דוחות כספיים

 דוח על המצב הכספי ודוח על הרווח הכולל (רווח והפסד) 

 מבנה דוחות כספיים 

 

 IAS1תקן חשבונאות בינלאומי 

 1פרק  1יחידה  –) 2010אהרוני (

 עקרונות ומאפיינים חשבונאים מוסכמים 2

 הנחות יסוד שבבסיס הדיווח החשבונאי

תהליך הכנת הדיווח ו מחזוריות הדיווח החשבונאי

 החשבונאי בפירמה

 בקרות פנימיות וחיצוניות (דוחות סקורים ומבוקרים)

פקודות יומן לרישום בשיטה 

 הכפולה

 IAS1תקן חשבונאות בינלאומי 

 3פרק  1יחידה  –) 2010אהרוני (

 1פרק   4יחידה  –) 2010אהרוני (

 

 

 רכוש שוטף ומלאי 3+4

 חייבים, חובות מסופקים ואבודים, מזומנים ושווי מזומנים

 והצגתו מדידת שווי המלאי, שיטות לקביעת עלות המלאי

 מלאי ועלות המכר

 אירועים לאחר תאריך המאזן

 IAS2תקן חשבונאות בינלאומי  רכוש שוטף ומלאי

 2,3פרקים  5יחידה  –) 2010אהרוני (

 6יחידה  –) 2010אהרוני (

 

 IAS10תקן חשבונאות בינלאומי 

 נכסים מוחשיים  5

 רכוש קבוע: עלות ופחת

 הערכה מחדש

 ירידת ערך נכסים

 שינוי שיטה ואומדנים

 IAS16תקן חשבונאות בינלאומי  נכסים מוחשיים 

 4,5,7פרקים  7יחידה  –) 2010אהרוני (

דוחות כספיים מאוחדים, משרד הבריאות, 

2013 

 IAS36תקן חשבונאות בינלאומי 

 )2016נוימן (

 )2016מגידו (

 עלות והפחתה –מוחשיים לא נכסים  6

 התחייבויות פיננסיות

 אשראי זמן קצר וז"א

 תהלוואות מבנקים ומוסדו

 נכסים לא מוחשיים

 התחייבויות פיננסיות

 IAS38תקן חשבונאות בינלאומי 

 

 

 

 התחייבויות אחרות 7

 הפרשה, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

 יםהטבות לעובד

 ארגון-עלויות רה

 משמעות ההצגה והחלוקה בין זמן קצר לזמן ארוך. 

 מאזניים-חובות חוץ
 חכירות-תקן חשבונאות חדש  

 IAS37תקן חשבונאות בינלאומי  התחייבויות אחרות

דוחות כספיים מאוחדים, משרד הבריאות 

2013. 

 IAS19תקן חשבונאות בינלאומי 

 4פרק   8יחידה  –) 2010אהרוני (

 )2015שוב (

IFRS 16  

 הון עצמי והדוח על השינויים בהון 8

 חברה בע"מ פרטית וציבורית

 דיבידנדחוק החברות, הון מניות, הנפקת מניות וחלוקת 

 דוח על השינויים בהון העצמי

הדוח על השינויים בהון 

 העצמי

 IAS1תקן חשבונאות בינלאומי 

 

 הדוח על הרווח הכולל (רוו"ה) 9

הכרה בהכנסה תעשייתי, מסחרי, שירותים ומקרים 

 מיוחדים.

 , עלויות מימוןזיהוי והפרדת עלויות

 הכרה בהכנסה

 סיווג הכנסות והוצאות

 בסיסי בניית דוח רוו"ה

 IAS18תקן חשבונאות בינלאומי 

 2פרק   2יחידה  –) 2010אהרוני (

 

 דוח תזרים מזומנים 10+11

 פעילות שוטפת, השקעות ומימון

 בסיס מזומן לעומת בסיס צבירה

 ניתוח דוח תזרים מזומנים

 הכנת דוח פשוט

 ניתוח דוח תזרים מזומנים

 IAS7תקן חשבונאות בינלאומי 

 10יחידה  –) 2010אהרוני (

 2014דוחות כספיים מאוחדים, חברת בזק, 

 מבוא לדוחות מאוחדים והשקעות 12+13

 מבוא לניתוח דוחות כספיים

 רווחיות, יעילות, נזילות וכו' –יחסים פיננסיים 

 מכפיל רווח, מכפיל הון

 IFRS3, IAS 27 ניתוח דוחות כספיים

 2פרק  12יחידה  –) 2010אהרוני (

 2014מאוחדים, הוט, דוחות כספיים 

 2014דוחות כספיים מאוחדים, פלסאון, 
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  .תוכנית הלימודים כפופה לשינויים בהתאם להספק בפועל 

  

  רשימת קריאה / בבליוגרפיה

  

  האוניברסיטה הפתוחה.). יסודות החשבונאות ודיווח כספי. רעננה: 2010אהרוני, י., (

 

   2014דוחות כספיים  מאוחדים, חברת בזק,  

  2016, 2013יים מאוחדים, משרד הבריאות, דוחות כספ

 2014-2017דוחות כספיים מאוחדים, חלל תקשורת, 

  2014דוחות כספיים מאוחדים, פלסאון, 

  2014, הוטדוחות כספיים מאוחדים, 

  2016, 2014דוחות כספיים, ביודווקס, 

  2017טבע,  ,דוחות כספיים מאוחדים

  2017על, - דוחות כספיים מאוחדים אל

  

תקני הדיווח הכספי הבינלאומיים ותקני החשבונאות הבינלאומיים מתורגמים לעברית. תל אביב: המוסד הישראלי לתקינה 

 http://www.iasb.org.ilבחשבונאות.  נדלה מ:

  

,  נדלה מ: גלובסמיליון שקל.  127 –). הנאמן נגד רוה"ח של ענבל אור: "הדוחות 'יופו' ב 31, מרץ 2016מגידו, ג. (

http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001113988  

  

). פרשת ענבל אור: רו"ח שהתעלמו מנורות האזהרה שהבהבו חזק יותר ממסע יח"צ פומפוזי". 16ריל , אפ2016נוימן, א. (

  http://www.themarker.com/markerweek/1.2915692, נדלה מ: דה מרקר

  

, נדלה מ: דה מרקר). הפרט הקטן שיכול להכניס את חלל תקשורת לסחרור גדול. 10, דצמבר 2015שוב, ש. (

hemarker.com/markets/ifrs/1.2795573http://www.t  

  

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

  הזמינים לסטודנטים באב"ג

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


