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 :יעדי ההוראה
 

מטרת הקורס היא להקנות למשתמשים העתידיים במידע פיננסי הבנה של יסודות החשבונאות 
לקרוא דוחות כספיים, ויכולת להעריך את האיכות של מידע פיננסי. הקורס יקנה לסטודנט יכולת 

להבין ולנתח את הנתונים ולהסיק מהם מסקנות. הנושאים יילמדו על פי התקינה החשבונאית 
 החדשה בישראל אשר מבוססת על התקינה הבינלאומית.

בחלק הראשון של הקורס נדון במהות החשבונאות, בשימושים האפשריים במידע חשבונאי פיננסי 
נאות וחשיבותם להבנת הדוחות הכספיים. כמו כן, נלמד את וביסודות התיאורטיים של החשבו

 המבנה של הדוחות הכספיים העיקריים ואת התהליך החשבונאי להכנת הדוחות הכספיים. 
בחלק השני של הקורס נתמקד בטיפול החשבונאי בכל אחד מהפריטים הכלולים בדוחות כספיים, 

שונות המתייחסות( על האיכות של ונבחן את ההשלכות של הטיפול )השיטות החשבונאיות ה
 המידע. כמו כן, נלמד את המהות של הדו"ח על תזרימי המזומנים, דרך הכנתו וניתוחו.

 
 

 :פרשיות לימודים
 
 מהות החשבונאות ומטרות הדיווח הפיננסי. .1

חשבונאות כמערכת דיווח כספי, היסודות התיאורטיים של החשבונאות, הגופים המקצועיים 
 חשבונאות.בישראל בתחום ה

 המאזן, מידע משלים במסגרת הביאורים לדו"ח. מהות ומבנה –דו"ח על המצב הכספי  .2

 מהות ומבנה הדו"ח. –דו"ח על הרווח הכולל )דו"ח על תוצאות הפעילות(  .3

  –המעגל החשבונאי  .4

הזהות החשבונאית, טכניקת הרישום הכפול, ספרי החשבונות, מאזן בוחן, פקודות תיאום 
 הכנת הדוחות הכספיים. דה,וגיליונות עבו

 דוחות כספיים של פירמה תעשייתית. .5

 השקעות בניירות ערך המוחזקים למטרות מסחר.מזומנים  ושווי מזומנים,  .6



 הרכב החייבים, שיטות אמידה של חובות מסופקים, טיפול בחובות אבודים. –חייבים  .7

מערכות ניהול מלאי )מלאי תמידי, מלאי תקופתי(, מהות המלאי, בדיקות חתך,  –מלאי  .8
 מלאי סגירה. ערךשיטות להערכת עלות המלאי, אמידת 

מהות הרכוש הקבוע, מהות הפחת ושיטות לחישוב פחת, מחיקת נכס קבוע  –רכוש קבוע  .9
מהספרים, שינוי אומדן, שינוי שיטת פחת, הוצאות שוטפות והוצאות הוניות, שיטת הערכה 

 מחדש.

מהות נדל"ן להשקעה, כללי המדידה של נדל"ן להשקעה לצורך הצגה  –להשקעה  נדל"ן .11
 בדוחות הכספיים, גריעת נדל"ן להשקעה.

קריטריונים לזיהוי נכס בלתי מוחשי, שיטת העלות ושיטת ההערכה –נכסים בלתי מוחשיים  .11
 הוצאות הפחתה והפסדים מירידת ערך., מחדש למדידת נכס בלתי מוחשי

טפות והתחייבויות לזמן ארוך )ערך נוכחי, ערך עתידי, הלוואות לזמן ארוך, התחייבויות שו .12
 התחייבויות צמודות, אגרות חוב(.

מהות ההון העצמי, תהליך ייסוד חברה ומבנה החברה, מהות וזכויות של מניות,  –הון עצמי  .13
דפים, חלוקת דיבידנד, הוצאות הנפקת מניות, מניות הטבה, קרנות הון, קרנות מיועדות מעו

 דו"ח על השינויים בהון העצמי )דו"ח על הכנסה כוללת(.

 המהות והמבנה של הדו"ח, דרך הכנתו וניתוחו. –הדו"ח על תזרימי המזומנים  .14

 
 
 

 הקורסוהרכב ציון דרישות 
 

 נקודות מהציון. 5רע גת מהתרגילים 75%אי עמידה בהגשת 
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 משקל בציון הסופי

 בחירה %  -  נוכחות 

   __35_ %  - בחנים ***

 ___65_ %  -  מבחנים

 100% -  סה"כ

 

 

 

 

 


