
 

 עסקים למנהל החוג

Department of Business

Administration 

 לניהול הפקולטה

 

 
  

  עורך דין וכלכלן ,רואה חשבון – ד"ר איתמר כוכבי :המרצהשם 

  החוג למהל עסקים  –הפקולטה ליהול  – חיפה אויברסיטת

 תמר ,תאה :תותיכ – כב' מחזור

  30.12.2016 – 03.11.2016 :1מס' לימודים  תתקופ

  למהלים פיסית חשבואות 4080: קורס

Email: cpa-adv-itamar@bezeqint.net    mobile: 050-5443671     

 

  בתאום מראש , 21:00 משעהיום חמישי   :קבלה שעת

 

 

  :הקורס מטרות

ודיווח המשמש למדידת עסקאות כלכליות של ישויות חשבואיות  ,הבה בסיסית למהלים בכלי עזר חיוי הקיית

  .פימיים וחיצויים למשתמשים ,עליהן

 

  :מתודולוגיה

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

  .אופן פרטיבתתבצע,  הבית עבודות הגשת. באיחור עבודות תתקבלה לא. לפי השיעור, בשבוע לאחר מכן

 

  :הקורס דרישות

   ומעלה.80%  יםבשיעור וכחות

  .100%הגשת עבודות 

 

  :עזר יוחומר ספרים

  .מ"הוצאת ספרים פלס בע, תיאוריה ויישומים, חשבואות פיסית ,גילה ביסטי 'פרופ .1

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

  .ופתרוות הסברים הכוללת דוגמאותוחשבואות פיסית, חוברת תרגילים  ,ד"ר איתמר כוכבי. 3

  

  :הקורס ציון

   90%מסכם  מבחן

  : כמפורט להלן מותה –  5%ווכחות 5% בית עבודות

  .65%מלי יציון מבחן מיבתאי ל ,והגשת מלוא עבודות הבית 80% של וכחותעבור  ויועק 10%

  

  

   :להשגה יעדים

 .הכספיים בדוחות המדווח ללמד את הסטודטים להבין את העסקאות המשתקפות במידע הכלכלי ,הקורס מטרת

החלטות ה מקבלי מדוע המידע המוצג בדוחות הכספיים היו שימושי עבור ,להקות לסטודטים את ההבהכמו כן, 

   .פיסיות/כלכליותה
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  *:הקורס תכית

   הזהות הפיסית  – **  1ושא

   .המשוואה החשבואית ,הגדרות יסוד ,בסיסיות תפיסות

 לקריאה עמ' 19 - 42

   ח רווח והפסד"דו  – 2ושא 

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

  .ומוסכמות משלימותמוסכמות חשבואיות תפעוליות , הפסדים ,מדידת ההוצאות ,וההיפך ולספקים

 לקריאה עמ' 75 - 85

  מרכיבי המאזן וכללי החשבואות –  3ושא

, הון עצמי, ארוך התחייבויות לטווח ),טווח קצר(התחייבויות שוטפות , שוטפים שאיםכסים  ,שוטפים כסים

  .חשבואיות סודהחות י, IFRS ,מוסכמות

 לקריאה עמ' 43 – 68 

  כסים שוטפים   –  4ושא

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

  .הון חוזרה, השאים יתים לגביי

 לקריאה עמ' 159 – 260,

   שוטפים שאיםכסים   –  5ושא

  .רכוש אחר ,שיטות פחת ,רכוש קבוע ,השקעות

 לקריאה עמ' 263 – 291

   התחייבויות  –  6ושא

  .עתודות והתחייבויות תלויות ,מוחלטות התחייבויות

 לקריאה עמ' 54 – 61

   כספייםהדוחות ההתהליך החשבואי ועריכת   –  7ושא

 .יצריתמסחרית ובחברה  הצגה מקובלת של הדוחות הכספיים ,חשבואיתהתקופה ההתאמה בתום  רישומי

 לקריאה עמ' 91 – 144

  )אופציולי( ודיבידדיםהון עצמי   –  8ושא

 בהון השיויים על הדוח .דיבידדים וחלוקת הון גיוס ,מ"בע חברה מאפייי ,הארגון צורת של כפוקציה עצמי הון

  .העצמי

 לקריאה עמ' 581 – 626,

  )אופציולי( ח על תזרימי המזומים"הדו –  9ושא

  .העדפת השיטה העקיפה ,המזומים השוים ומשמעותם תזרימי

 לקריאה עמ' 627 – 662

  

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

  .ההרצאות למספרי מקבילים בהכרח אים הושאים מספרי **


