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 רסופרטי הק    

ללי החשבונאות , במסגרת הקורס ייפתח בהצגת המסגרת המושגית של כ הקורסתקציר 

יועלו סוגיות בחשיבותה של החשבונאות ובשימושי הדוחות חלק זה 

  הכספיים מנקודת ראות מקבלי ההחלטות הכלכליות.

עיקרי של הקורס נבצע דיון בסוגיות מדידה, גילוי והצגה של הבחלקו 

ופן מדידת יתרת פריטים שונים בדוח על המצב הכספי. במסגרת זו , נדון בא

נציג ההשפעות התוצאתית של  .פריטי הרכוש הקבועהחייבים , המלאי ו

 מדידה זו ונקיים דיון לגבי משמעותה.

 מטרות/יעדי הקורס

 

הבנה תיאורטית ומעשית בדבר  יתמטרת הקורס היא להקנות לסטודנט

העקרונות והיישומים המשמשים ליצירת המידע הכספי במסגרת מערכת 

 החשבונאות הפיננסית.

הקורס עוסק בהכרת דוחות כספיים ובאופן הצגה ומדידת פריטים שונים  תיאור תמציתי של הקורס

 בדוחות תוך יישום כללי חשבונאות מקובלים ע"פ התקינה החשבונאית.

 שיטת ההוראה

 

ישלב הרצאות פרונטליות ודיונים והוא  ש"ס( 2הקורס מבוסס על הרצאות )

 בהצגת דוגמאות ותרגול .בכיתה. הלימוד התיאורטי ילווה 

 דרישות הקורס/מטלות

 

 2להגיש  ותבמהלך הקורס יתבקשו הסטודנטי -חובת הגשת תרגילים

כ"לא יקבע  הציונ במועדם תרגילים 2גיש תאשר לא  יתתרגילים. סטודנט

  חובות הקורס". מההשלי

 .שאלות פתוחות ושאלות רבות ברירה מבנה בחינה

 הרכב הציון 

 

 מהציון הסופי. 100%מהווה בחינת הסיום 

 .להגיע לשיעור( ץמומל ךא)אין חובת נוכחות  נוכחות

 

 

 

 



 

 נושאי הלימוד -תכנית הקורס 

 

 פרקי קריאה / תרגילים הנושא ההרצא

המערכת החשבונאית,  מבוא ומושגי יסוד:
 הדו"חות הכספיים והמשתמשים בהם.

 ודוח רווח והפסד: מאזן דוחות כספיים

 וכללי חשבונאות מקובלים מסגרת מושגית

 

      1-3יחידה  -האוניברסיטה הפתוחה

  3 -ו 2 פרק 1.1-1.4פרק  -בניסטי

 חובה וזכות רישום פקודות יומן :

 

 4.3 - 4.1 פרק -בניסטי

 4 היחיד -האוניברסיטה הפתוחה

עדכון כרטיסי  פקודות יומן, -החשבונאיתהליך ה
מאזן ודוח  ועריכת מאזן בוחן חשבון, עריכת

 רווח והפסד.

 4.3 - 4.1 פרק -בניסטי

 4 היחיד -האוניברסיטה הפתוחה

, עקרון ההכרה ההכנסה , עקרון הצבירהעקרון 
 .ההקבלה

הכנסות  -: עדכון רישומי התאמה חתך  חשבונות
 םהוצאות לשלו לקבל

  4.5 - 4.4פרק  -בניסטי

  4יחידה  -האוניברסיטה הפתוחה

 (288עמוד  עד 1.2.6) סעיף  1פרק 

 הצגה ומדידה של מלאי בדוחות.

 השמרנות / זהירות עקרון 

 וממוצע משוקלל FIFO: הערכת מלאילשיטות 

 לניהול מלאי : תמידי ותקופתי.   מערכות

 טעויות בהערכת מלאי 

  8פרק  -בניסטי

 . 6יחידה  -האוניברסיטה הפתוחה

 

 חישוב -לקוחות והפרשה לחובות מסופקים 
ע"פ שיטת  אומדן והערכה של חובות מסופקים

 אחוז מהלקוחות.

  7.4 - 7.1פרק  -בניסטי

 (48)עד עמוד  3פרק  5יחידה  -האוניברסיטה הפתוחה       

חישוב  -עקרון העלות , פחתחישובי רכוש קבוע ו

 להפחתה . עלות

וסכום ספרות  : קו ישרשיטות לחישוב פחת

 השנים היורד.

 10.4 - 10.1, 9.14, 9.8 – 9.6,   9.1-9.2   פרק –בניסטי 
,10.7 

 9,  1-6פרקים  7יחידה  -האוניברסיטה הפתוחה

 



 .הון / הפסד  וחישוב רווחמכירת נכסים 

 רשימת קריאה ומקורות נוספים :

 ( IFRSשומים ) עידן התקינה הבינלאומית )יתיאוריה וי –חשבונאות פיננסית  - גילה בניסטי

 , מהדורה שנייה.כספיהאוניברסיטה הפתוחה: יוסי אהרוני, יסודות החשבונאות ודיווח 

 

 

 


