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 בתאום מראש ישיש מיי  :קבלה שעת

 

 

 :הקורס מטרות

המשמש למדידת עסקאות כלכליות של ישויות חשבונאיות ודיווח  ,הבנה בסיסית למנהלים בכלי עזר חיוני הקניית

 .וחיצונייםפנימיים  למשתמשים ,עליהן

 

 :מתודולוגיה

 ,)בבקשה, לא לשלוח במייל( או למרצה על גבי דפים ת/יוגש למתרגלהפתרון  עבודות הבית יועברו באתר הקורס.

 .אופן פרטניבתתבצע,  הבית עבודות הגשת. באיחור עבודות תתקבלנה לא. לפני השיעור, בשבוע לאחר מכן

 

 :הקורס דרישות

  ומעלה.80%  יםבשיעור נוכחות

 .100%הגשת עבודות 

 

 :עזר יוחומר ספרים

 .מ"הוצאת ספרים פלס בע, תיאוריה ויישומים, חשבונאות פיננסית ,גילה בניסטי 'פרופ .1

2 .Introduction to Financial Accounting, Horngren, Sundem, Elliot, Philbrick, 2006  

 .ופתרונות הסברים הכוללת דוגמאותוחשבונאות פיננסית, חוברת תרגילים  ,ד"ר איתמר כוכבי. 3

 

 :הקורס ציון

  90%מסכם  מבחן

 : כמפורט להלן מותנה –  5%ונוכחות 5% בית עבודות

 .65%מלי יציון מבחן מינבתנאי ל ,והגשת מלוא עבודות הבית 80% של נוכחותעבור  ויוענק 10%

 

 

  :להשגה יעדים

 בדוחות המדווח העסקאות המשתקפות במידע הכלכלית נלהבמספר דרכים סטודנטים ל העניקל ,הקורס מטרת

 המהווה כלי עזרמידע המוצג בדוחות הכספיים דרכי חשיבה והבנה ללהקנות לסטודנטים כמו כן,  .הכספיים

  .פיננסיות/כלכליותההחלטות ה מקבלי שימושי עבור
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 *:הקורס תכנית

  הזהות הפיננסית  – ** 1 נושא

  .המשוואה החשבונאית ,הגדרות יסוד ,בסיסיות תפיסות

 לקריאה עמ' 19 - 42

  ח רווח והפסד"דו  – 2נושא 

 לקוחותמ, הנחות/החזרות מכירה באשראי, המכירות עלות , מכירות,ח רווח והפסד"מרכיבי דו, מדידת הרווחיות

 .מוסכמות חשבונאיות תפעוליות ומוסכמות משלימות, הפסדים ,מדידת ההוצאות ,וההיפך לספקיםהחזרות ו

 לקריאה עמ' 75 - 85

  מרכיבי המאזן וכללי החשבונאות – 3 נושא

, הון עצמי, ארוך התחייבויות לטווח (,טווח קצר)התחייבויות שוטפות , שוטפים שאינםנכסים  ,שוטפים נכסים

 .חשבונאיות סודהנחות י, )הסבר תיאורטי( IFRS דו"ח ,מוסכמות

 לקריאה עמ' 43 – 68 

 נכסים שוטפים   – 4 נושא

חייבים , חישוב עלות המלאי , חובות מסופקים ומלאי ,חייבים ,לקוחות ,בטוחות שוטפות ,מזומנים ושווי מזומנים

 .הון חוזרה, השאינם ניתנים לגביי

 לקריאה עמ' 159 – 260,

  שוטפים שאינםנכסים   – 5 נושא

 .רכוש אחר ,שיטות פחת ,רכוש קבוע ,השקעות

 לקריאה עמ' 263 – 291

  התחייבויות  – 6 נושא

 .עתודות והתחייבויות תלויות ,מוחלטות התחייבויות

 לקריאה עמ' 54 – 61

  כספייםהדוחות ההתהליך החשבונאי ועריכת   – 7 נושא

 .יצרניתמסחרית ובחברה  הצגה מקובלת של הדוחות הכספיים ,חשבונאיתהתקופה ההתאמה בתום  רישומי

 לקריאה עמ' 91 – 144

 (אופציונלי) ודיבידנדיםהון עצמי   – 8 נושא

 בהון השינויים על הדוח .דיבידנדים וחלוקת הון גיוס ,מ"בע חברה מאפייני ,הארגון צורת של כפונקציה עצמי הון

 .העצמי

 לקריאה עמ' 581 – 626,

 (אופציונלי) ח על תזרימי המזומנים"הדו – 9 נושא

 .העדפת השיטה העקיפה ,המזומנים השונים ומשמעותם תזרימי

 לקריאה עמ' 627 – 662

 

  .גילה בניסטי 'של פרופ המספרי העמודים לקריאה מתייחסים לספר*

 .ההרצאות למספרי מקבילים בהכרח אינם הנושאים מספרי **


