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 עורך דין ונוטריון -רואה חשבון, כלכלן  -שם המרצה: ד"ר איתמר כוכבי 
 שם המתרגל: מר אביב חצבני 

 שעת קבלה: בתיאום מראש
 itamar@bezeqint.net.il-adv-cpa דוא"ל:

 050-5443671נייד: 
   

 למנהלים פיננסית חשבונאות 4080: קורס
 19.02.2021 - 24.12.2020 :2תקופת לימוד שנה"ל תשפ"א, 

 
 :הקורס מטרות
המשמש למדידת עסקאות כלכליות של  הבנה בסיסית למנהלים בכלי עזר חיוני, הקניית

 .פנימיים וחיצוניים למשתמשים ,עליהןישויות חשבונאיות ודיווח 

 ישנה חובה להגיע לשיעורים עם חוברת הקורס שתפורסם במודל. 
 

 :מתודולוגיה

עבודות הבית יועברו באתר הקורס. הפתרון יוגש למתרגל/ת או למרצה, בכתב יד (בבקשה, 

 הגשתבאיחור.  עבודות תתקבלנה בשבוע לאחר מכן, לפני השיעור. לא לא לשלוח במייל),

 .באופן פרטני תתבצע הבית עבודות

 

  :להשגה יעדים

להעניק לסטודנטים מספר דרכים להבנת העסקאות המשתקפות במידע  הקורס, מטרת

הכספיים. כמו כן, להקנות לסטודנטים דרכי חשיבה והבנה למידע  הכלכלי המדווח בדוחות

בדוחות הכספיים המהווה כלי עזר שימושי עבור מקבלי ההחלטות המוצג 

  .פיננסיות/הכלכליות

 
 ציון הקורס יתבסס על המרכיבים הבאים:

 95% -מבחן או מטלה אחרת בסיום הקורס . 1

תרגילים, לא  2-). על הגשת פחות מ4% -תרגילים  3( 5% - *תרגילי בית 4הגשת . 2

 יינתנו אחוזים כלל.

 .65שציונם בבחינה מעל תוספת האחוזים בגין עבודות בית תינתן לסטודנטים *
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 :וחומרי עזר ספרים

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

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

2006.  

והסברים הכוללת דוגמאות  , חשבונאות פיננסית, חוברת תרגיליםד"ר איתמר כוכבי. 3

 ופתרונן.

 

 הקורס*: כניתות

  הזהות הפיננסית – ** 1נושא 

  .המשוואה החשבונאית ,הגדרות יסוד בסיסיות, תפיסות

 לקריאה עמ' 19 - 42

  ח רווח והפסד"דו  – 2נושא 

המכירות, מכירה באשראי,  מכירות, עלותח רווח והפסד, "מדידת הרווחיות, מרכיבי דו

מוסכמות , הפסדים ,מדידת ההוצאות הנחות/החזרות מלקוחות והחזרות לספקים וההיפך,

 .חשבונאיות תפעוליות ומוסכמות משלימות

 לקריאה עמ' 75 - 85

  מרכיבי המאזן וכללי החשבונאות – 3נושא 

התחייבויות לטווח  שוטפות (טווח קצר),נכסים שאינם שוטפים, התחייבויות  שוטפים, נכסים

(הסבר תיאורטי), שערוך נכסים והשפעתן על  IFRSמוסכמות, דו"ח , ארוך, הון עצמי

 חשבונאיות. הדוחות הכספיים, הנחות יסוד

 לקריאה עמ' 43 – 68 

 נכסים שוטפים   – 4נושא 

, חישוב  מסופקים ומלאיחובות  חייבים, ,לקוחות ,בטוחות שוטפות מזומנים ושווי מזומנים,

 .חייבים שאינם ניתנים לגבייה, ההון חוזר, עלות המלאי

 לקריאה עמ' 159 – 260

  נכסים שאינם שוטפים  – 5נושא 

 .רכוש אחר ,שיטות פחת רכוש קבוע, ,השקעות

 לקריאה עמ' 263 – 291

  התחייבויות  – 6נושא 

 .עתודות והתחייבויות תלויות מוחלטות, התחייבויות

 לקריאה עמ' 54 – 61
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  התהליך החשבונאי ועריכת הדוחות הכספיים  – 7נושא 

הצגה מקובלת של הדוחות הכספיים בחברה  ,התאמה בתום התקופה החשבונאית רישומי

 .מסחרית ויצרנית

 לקריאה עמ' 91 – 144

 (אופציונלי) הון עצמי ודיבידנדים  – 8 נושא

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

 .העצמי בהון השינויים על הדוח

 לקריאה עמ' 581 – 626

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

 .העדפת השיטה העקיפה ,המזומנים השונים ומשמעותם תזרימי

 לקריאה עמ' 627 – 662

 
  .גילה בניסטי פרופ' *מספרי העמודים לקריאה מתייחסים לספרה של

 .ההרצאות למספרי מקבילים בהכרח אינם הנושאים מספרי **

 
 

 סטודנטים יקרים, 
שבגינה  אם יש לכם לקות למידה או מוגבלות/בעיה רפואית שעשויה להשפיע על לימודיכם

 אנא פנו לדיקנאט הסטודנטים למדור נגישות ולקויות למידה: ,אתם זקוקים להתאמות
 8249265-04טל:  LDA@univ.haifa.ac.ilדוא"ל 

 יש לפנות ליה"ל: ,לאבחון והתאמות בגין לקות למידה ו/או הפרעת קשב
 8249022-04טל:  mhait@univ.haifa.ac.il  דוא"ל

מוזמנים  ,התאמות מהאוניברסיטה וזקוקים להנגשה בקורס סטודנטים שיש ברשותם מכתב
 .סמוך לתחילת הקורסבלפנות אליי בשעות הקבלה או במייל 
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