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 : חשבונאות ניהולית209.4160 מס' קורס
 המרצה: רו"ח יצחק לב

 
 מטרות הקורס: .א

הקניית הבנה בסיסית במכשיר עזר בניהול המספק מידע כלכלי למקבלי ההחלטות בתוך 

הארגון.  המכשיר משמש את שיטות הניהול המודרניות לצורכי בקרת היעילות, לחישוב 

 בטווח הקצר. חי כדאיותעלות של יחידות תפוקה ולניתו
 

 עבודות בית: .ב
 מדי שבוע יוגדרו עבודות הבית להכנה ולהגשה. התרגילים יוגשו במייל למתרגלת עד               

 סטודנטים.  3רגול בשבוע  לאחר מכן. ניתן להגיש בקבוצות של עד תחילת שיעור הת           
 ל.רגואין חובת נוכחות בשעורי הת           
 

 ציון סופי: .ג
       80%מבחן מסכם: 

 15%תרגילים: 
 5% :השתתפות פעילה

 . חריגים באישור ועדת הוראה.75%ן מותנית בנוכחות בהרצאות של זכאות לגשת למבח
 

 ספרים וחומרי עזר: .ד
 , הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, כרךמבוא לחשבונאות ניהולית ותמחיריהושע לבנת,  .1

 .1992א' 
 .1987, חשב תורת התמחיר והתקציביעקוב גולדשמיט,  .2
 ., צ'ריקובר מוציאים לאור בע"מתמחיר להלכה ולמעשהנהורן, יראובן אי .3
4. C.T.Horengren, Introduction to Management Accounting, Tenth Edition, 

Prentice Hall 1996. 
5. Robert. S. Kaplan. The Rise and Fall of Management Accounting 

Harvard Business School Press 1987. 
, תירוש הוצאה לאור בע"מ מרדכי פרפרי, תורת החשבונאות הניהולית והתמחיר .6

2006. 
 .חובה –מקראת הקורס  -מבוא לחשבונאות  .7
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 הקורס: נושאי .ה
 פרק שני, מקראה -מושגי יסוד, הגדרת עלויות ומיונן (תמחיר להלכה ולמעשה  .1

 ).2,3,9פרקים  -תורת החשבונאות הניהולית  1-11עמ' 

 פרק רביעי -עלויות ישירות: חומרים ועבודה (תמחיר להלכה ולמעשה  .2

 ).15פרק  -רת החשבונאות הניהולית תו

) (תמחיר להלכה ולמעשה A.B.C –ויות עקיפות: סיווג, העמסה וחלוקה (כולל מבוא ל על .3

 ).6פרק  -, תורת החשבונאות הניהולית 17-32פרק רביעי ,מקראה עמ'  –

שיטות תמחיר: תמחיר הזמנות, תמחיר תהליכים, תמחיר תקן. (תמחיר להלכה ולמעשה  .4

פרקים  -חשבונאות הניהולית , תורת ה33-49, 74-81פרק חמישי, מקראה עמ'  –

4,5,13.( 


