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ובשעות כפי שפורסמו במערכת השעות ו/או כפי  , בכיתותשיעורי ותרגולי השלמה, לפי הצורך, יתקיימו במועדים

 .השנהבמהלך  שיפורסם
 

 .מעיין קליין ,, אהוד צדוקמר חאג יחיאגיא אלגרנטי, ערו"ח אמילי צרור,  :הוראה יעוזר
 
 

  מטרות הקורס
 

 ).IFRSהעמקת הידע בנושאים חשבונאיים מורכבים, על בסיס התקינה החשבונאית הבינלאומית ( .1
 הקניית בקיאות בהתפתחויות השוטפות בתחום החשבונאות הפיננסית הבינלאומית. .2
 הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית מתקדמת (סופיות ב'). .3
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 והרכב הציון דרישות הקורס
 

 ./ תרגול קריאת החומר הרלוונטי שידרש לקראת כל שיעור .1
 

) תיערך בחינת ביניים. בסוף המחצית הראשונההקורס מתחלק לשני חלקים. בתום החלק הראשון (בסוף  .2
לקורס תיערך בחינה סופית. לבחינה הסופית שני מועדים. לצורך מעבר הקורס, על התלמיד  המחצית השניה

 ומעלה. 60להשיג ציון משוקלל של 
 

, UבמועדUמהתרגילים,  40% תנאי מוקדם והכרחי לגישה לבחינת הביניים ולבחינה הסופית הוא הגשה של לפחות .3
U תאחבכלU לא תילקח בחשבון  של תרגילים שלא במועד שנקבע הגשה בדיעבדאנו מדגישים: בנפרד.  מהמחציות

הקורס לצורך הגשת  מסגל ההוראה של Uמראש ובכתבUבמקרים מיוחדים, ניתן לבקש אישור . 40% -במניין ה
 /תזכאי /תהיההסר ספק, סטודנט/ית שלא עמד/ה בדרישת ההגשה, ובמועד, לא יהיה למעןתרגילים באיחור. 

 להגיש לכתובת מייל ייעודית שתפורסם לקראת התרגול הראשון. את התרגילים נדרש לגשת לבחינות.
 

4. Uבחינות 
 

. יהיה מועד אחד. לבחינה זו )19.99%ומשקלה בציון הסופי הוא  המחצית הראשונה(תיערך בסוף  בחינת ביניים
 .כחלק מדרישות הקורס לגשת אליהבחינת "מגן" וקיימת חובה מהווה  UאינהUיודגש כי בחינת הביניים 

 
הבחינה הסופית תכלול הן את החומר אשר נלמד במחצית הראשונה והן את . 80.01%שמשקלה  סופית בחינה

 החומר אשר נלמד במחצית השנייה של שנת הלימודים.
 
לתלמיד/ה, בכפוף להגשת בקשה מסודרת של  יאשר החוג ראש, מחלה או מילואים כגוןם, מיוחדי מקריםב

במועד חלופי, לפי שיקול  או הסופית הבחינה מהלךב הבינייםמר בחינת חו על להיבחן, UמראשUאותו/ה תלמיד/ה 
במקרים כאמור, ציון הקורס של הסטודנט/ית "בחינת הביניים החלופית").  –דעתה של מרצת הקורס (להלן 

של אי אישור בכל מקרה בגין הבחינה הסופית.  80.01% -ו בחינת הביניים החלופיתבגין  19.99%ישוקלל לפי 
 .לבחינת הביניים, ציון בחינת הביניים אשר ישוקלל בציון הסופי יהיה אפס כאמור לעיל שלא לגשתמראש 

 
 ומעלה. 60של  UסופיUציון  .5

המחצית (הבחינה שתיערך בתום  Uבחינת הבינייםUומעלה, אשר יחושב לפי שקלול של  60ציון סופי משוקלל של 
), אשר משקלה המחצית השניה(הנערכת בתום  Uהסופיתהבחינה U, ושל 19.99%), אשר משקלה יהווה הראשונה

יילקח בחשבון בחישוב הציון  (או ציון בחינת הביניים החלופית, לפי העניין) ציון בחינת הביניים .80.01%יהווה 
 הסופי בקורס, בין אם הציון הסופי נקבע על בסיס מועד א' בבחינה הסופית, ובין אם על בסיס מועד ב'.

 
), ועל מנת לאפשר לסטודנטים להשתתף בבחינת מועצה 2019נות הסתיו של המועצה (סתיו סמוך למועד בחי .6

הציון הסופי בקורס במקרה זה, ייקבע  .שנכשלו בקורס זו, יתקיים מועד בחינה מיוחד, בעבור סטודנטים
 .במלואו על בסיס ציון מועד הבחינה המיוחד

 
לחומרי העזר המותרים בבחינות המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת חומרי העזר אשר יותרו בבחינות ייקבעו בכפוף 

  (סופיות ב'), ככל שיפורסמו ע"י מועצת רואי החשבון.
 

על ידי  וווח הכספי הבינלאומיים מתורגמים לעברית" כפי שהודפסי"תקני הד של מתורגמים םלתלמידי הקורס יחולקו ספרי
. התקינה בספרי"דגלונים"  להדביק אין, חשבון רואי מועצת להנחית בהתאם כי יודגש לשכת רואי חשבון בישראל.

 הבחינות בשנת ההשלמה.כל גם במסגרת  מנהתיוש הנחיות אלו. מותר במרקרים השימוש
 
 

 

 

ולא  הקורס תאו למרצ(במייל) למתרגל/ת בכתב  מראשיבת הודעה יממטלות הקורס מח איזובכל אי עמידה 
 תיחשב אי עמידה במטלה רק אם התקבל אישורם או אישור ראש החוג, לפי הצורך. 
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 הערכת הקורס ע"י הסטודנטים
 

הוראה על מנת להסיק מסקנות לטובת צרכי הסטודנטים  הערכת יהסטודנטים ישתתפו בסקר כל סמסטרשל  בסיומו
 והאוניברסיטה.

 

 אתר הקורס
 

המרכזי בו ימסרו הודעות לסטודנטים, לפיכך מומלץ להתעדכן בו מדי שבוע, לפני המקום את הקורס יהווה  אתר
  (לצורך תיאום עינייני הבחינה למשל). כל אחת ממחציות השנהגם בתום  -כן , וים והתרגוליםהשיעור
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P0Fנושאי הקורס

1
P  

 
 מכשירים פיננסיים. .1
 וזכויות בהסדרים בשליטה משותפת.צירופי עסקים, דוחות כספיים מאוחדים, שיטת השווי המאזני  .2
 אינפלציוניות).-השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ (כולל דיווח כספי בכלכלות היפר .3
 מכשירים פיננסיים: הצגה. .4
 תשלום מבוסס מניות. .5
 רכוש קבוע. .6
 נדל"ן להשקעה. .7
 רווח למניה. .8
 הטיפול החשבונאי במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתי. .9

 לאי.מ .10
 נכסים בלתי מוחשיים. .11
 מגזרי פעילות. .12
 הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים. .13
 דוח על תזרימי מזומנים. .14
 דיווח כספי לתקופות ביניים. .15
 ירידת ערך נכסים. .16
 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו.  .17
 הצגת דוחות כספיים. .18
 ונאים וטעויות.מדיניות חשבונאית, שינויים באומדנים חשב .19
 אירועים לאחר תאריך המאזן. .20
 מיסים על ההכנסה. .21
 .מחוזים עם לקוחותהכנסות  .22
 חכירות. .23
 עלויות אשראי. .24
 מדידת שווי הוגן. .25
 הטבות עובד. .26
 הטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה. .27
P1Fדיווח כספי על ידי מוסדות ללא כוונת רווח .28

2
P. 

 כספיים ולהצגתם.מסגרת מושגית להכנת דוחות  .29
 פרסומים והנחיות של רשות ניירות ערך והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות. .30
 ניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברות. .31
 דוחות כספיים נפרדים. .32
 הסדרי זיכיון למתן שירות. .33
 אי ודאות לגבי טיפול במסים על הכנסה. .34

                                                 
קודמים בתואר יילמדו ברמת השלמה בלבד. כמו כן, הרשימה אינה משקפת בהכרח את סדר  חלק מהנושאים שנלמדו בקורסים 1

הלימוד של הנושאים בקורס. רשימת הנושאים תעודכן לאחר פרסום רשימת המיקוד המעודכנת של מועצת רואי החשבון, ותילמד 
 .המיקודבהתאם להיקף ולמתכונת הנדרשת (ידיעה תיאורטית ו/או חישובית) בהתאם לרשימת 

 .נושא זה ילמד על בסיס התקינה הישראלית  2
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U:נושאי הלימוד - פירוט 
 

1. Uמכשירים פיננסיים 
 

IFRS 9 - Financial Instruments. 
 
 

2. U  צירופי עסקים, דוחות כספיים מאוחדים, שיטת השווי המאזני וזכויות 
 בעסקאות משותפות

 
IFRS 3 (Revised) - Business Combinations. 
IFRS 10 - Consolidated Financial Statements. 
IFRS 11 - Joint Arrangements. 
IAS 28 - Investment in Associates and Joint Ventures. 

 
 

3. Uאינפלציוניות)-השפעות השינויים בשערי חליפין של מטבע חוץ (כולל דיווח כספי בכלכלות היפר 
 

IAS 21 - The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates. 
IFRIC 16 – Hedges of a net investment in a foreign operation. 
IFRIC 22 – Foreign Currency Transactions and Advance Consideration. 

 
 

4. Uמכשירים פיננסיים: הצגה 
 

IAS 32 - Financial Instruments: Presentation. 
IFRIC 19 - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments. 
 

 
5. Uתשלום מבוסס מניות 

 
IFRS 2 - Share-Based Payment. 

 
 

6. Uרכוש קבוע 
 

IAS 16 – Property, Plant and Equipment. 
IFRIC 1 – Changes in Existing Decommissioning, Restoration and Similar Liabilities.                       

 
 

7. Uנדל"ן להשקעה 
 

IAS 40 – Investment Property. 
 

8. Uרווח למניה 
 

IAS 33 - Earnings Per Share. 
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9. U במענקים ממשלתיים וגילוי לגבי סיוע ממשלתיהטיפול החשבונאי 
 

IAS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance. 
SIC 10 – Government Assistance – No specific relation to operating activities 
 
 

10. Uמלאי 
 

IAS 2 - Inventories.  
 
 

11. Uנכסים בלתי מוחשיים 
 

IAS 38 - Intangible Assets. 
SIC 32 - Intangible assets - Web site costs. 

  
 

12. Uמגזרי פעילות 
 

IFRS 8 - Operating Segments. 
 
 
13. Uהפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים 

 
IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. 
IFRIC 21- Levies 

 
 

14. U תזרימי מזומניםדוח על 
 

IAS 7 – Cash Flow Statements. 
 
 

15. Uדיווח כספי לתקופות בינייםU 
 

IAS 34 - Interim Financial Reporting. 
IFRIC 10 - Interim Financial Reporting and Impairment. 

 
 

16. Uירידת ערך נכסים 
 

IAS 36 – Impairment of Assets. 
 

 
17. U ופעילויות שהופסקונכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה 

 
IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. 
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18. Uהצגת דוחות כספיים 
 

IAS 1 (Revised) – Presentation of Financial Statements. 
IFRIC 17 - Distributions of Non-cash Assets to Owners. 

 
 

 
19. U באומדנים חשבונאיים וטעויותמדיניות חשבונאית, שינויים 

 
IAS 8 - Accounting policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. 

 
 

20. Uאירועים לאחר תאריך המאזן 
 

IAS 10 - Events After the Balance Sheet Date. 
 

 
21. Uמיסים על ההכנסה 

 
IAS 12 - Income Taxes. 
SIC 25 - Income Taxes - Changes in the Tax Status of an Enterprise or its Shareholders.   

 
 

22. Uמחוזים עם לקוחות הכנסות 
 

IFRS 15 - Revenue from contracts with customers. 
 
23. Uחכירות 

 
IFRS 16 – LeasesP2F

3
P. 

 
 

24. Uעלויות אשראי 
 

IAS 23 (Revised) - Borrowing Costs. 
 
 

25. Uמדידת שווי הוגן 
 

IFRS 13 - Fair Value Measurement. 
 
26. Uהטבות עובד 

 
IAS 19 (Revised) - Employee Benefits. 
IFRIC 14 – The Limit on a Defined Benefit Asset, Minimum Funding Requirements and their 

Interaction. 
 

                                                 
ייכלל ברמה  2019ובמועד חורף  2019לא ייכלל במיקוד לבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת במועד קיץ  IFRS 16בהתאם למיקוד של מועצת רואי חשבון, תקן  3

תאמה, סוגיות תיאורטית בלבד. עם זאת, מועצת רואי חשבון ואוניברסיטת תל אביב שומרות לעצמן את הזכות לשלב בבחינות המועצה וובחינות שנת ההשלמה, בה
 ובלבד שהטיפול בתקן זה אינו שונה מזה שהיה נהוג ערב פרסומו. IFRS 16בתקן חשבונאיות בנושאים הכלולים 
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27. Uהטיפול החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה 
 

החשבונאי בעסקאות בין ישות לבין בעל שליטה בה ופרשנויות הטיפול  - 23על בסיס תקן חשבונאות מספר 
 לתקינה הבינלאומית בנושא

 
 
28. Uדיווח כספי על ידי מוסדות ללא כוונת רווח 

 
כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. - 69גילוי דעת         

חשבונאות ודיווח כספי על ידי בדבר כללי  69תיקונים והבהרות לגילוי דעת מספר  - 5תקן חשבונאות מספר 
 מלכ"רים.

בדבר כללי חשבונאות ודיווח כספי ע"י מלכ"רים ותקן  69תיקון גילוי דעת מספר  – 36תקן חשבונאות מספר 
69ונים והבהרות לגילוי דעת מספר בדבר תיק 5חשבונאות מספר       

 
 

29. Uמסגרת מושגית להכנת דוחות כספיים ולהצגתם 
 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements 
 
 

 
30. Uפרסומים והנחיות של רשות ניירות ערך והמוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות U 

 
 

31. Uניתוח דוחות כספיים והערכת שווי חברותU  
 
 

32. Uדוחות כספיים נפרדים 
IAS 27 – Separate financial statements. 

 
33. Uהסדרי זיכיון למתן שירות 

IFRIC 12 - Service concession arrangements. 
 

 
 

34. Uאי ודאות לגבי טיפולים במסים על הכנסה 
IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments. 
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