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  החוג לחשבונאות

 ימודי השלמה בחשבונאותל
 נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית – 1211.4143

 "ףתש –סמסטר א' 
 ש"ס תרגול) 2ש"ס שיעור,  4(                                                              

 
 

UשיעורU:* 
 

יום  בוצהק
 בשבוע

 דואר אלקטרוני מרצה תאריך בחינה שעה

 eladadini@bezeqint.netU2T רו"ח אלעד עדיני Uבלוח בחינות כמפורטU 16:00-20:00 'ה 01

 
 -מכשירים פיננסיים Uהתקינה הישנה בנושאים: למדו את קורסי החשבונאות הפיננסית בתואר לפי ר שא סטודנטיםל  *.

(ככלל, סטודנטים אשר למדו את  )IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16תקנים ה( Uוחכירות הכרה בהכנסההכרה ומדידה, 
יינתנו שיעורי השלמה שיוקדשו לעדכוני תקינה ) עד וכולל סמסטר ב' תשע"זהקורס בעיות מדידה בחשבונאות 

 .8:30-14:00בשעות  ,25.10.19וביום ו',  16:00-21:30, בשעות 23.10.19', דביום לפני פתיחת הסמסטר 
 .ע"י מזכירות החוגתזכורת בנוגע לשיעורים אלה תימסר לקראת תחילת הסמסטר 

 
UתרגילU*: 

 
 
 
 
 

יצוין כי התרגול האחרון  . הודעה על מועד התרגיל הראשון תועלה לאתר הקורס.Uאחת לשבועUככלל, התרגיל יתקיים  *. 
 (הודעה בנושא תימסר עם התקדמות הסמסטר ולקראת חלקו האחרון). 26/1/20 -בקורס יתקיים ביום א', ה

 
Uת קבלהושעU: בתיאום מראש באמצעות הדוא"ל. 

 

 
   ומטרותיו תיאור הקורס

 
את הידיעות החסרות במסגרת נושאים חשבונאיים שונים שנלמדו בקורסי  UלהשליםUמטרת הקורס הינה  .1

במהלך לימודי התואר  )IFRSעל בסיס התקינה החשבונאית הבינלאומית (החשבונאות הפיננסית השונים 
למתכונת הנדרשת (ידיעה חישובית ו/או . ככלל, לימוד הנושאים ייעשה גם בשים לב בחוג לחשבונאותהראשון 

 2020בבחינות בחשבונאות פיננסית מתקדמת למועדי קיץ וחורף רשימת המיקוד בהתאם לתיאורטית) 
יודגש כי הקורס מסתמך על ידיעות קודמות שנרכשו במהלך לימודי התואר U ע"י מועצת רואי חשבון. המתפרסמת

 .U(לא יתקיימו חזרות על חומרים שנלמדו בעבר)
הקורסים הנלמדים במסגרת תכנית לימודי  UכללUלהלן) יחדיו עם  בהתאם למובאמעבר בהצלחה של הקורס ( .2

חלק א' של מועצת  -פטור מבחינות סופיות  , בכפוף לאישור שיתקבל,ההשלמה בחשבונאות, יקנה לסטודנטים
 רואי חשבון. 

יום  בוצהק
 בשבוע

 דואר אלקטרוני מתרגל שעה

 Eyalruff87@gmail.comU2T  אייל רוףרו"ח  20:00-21:30 ה' 10

https://coller.tau.ac.il/Ba-students/programs/2019-20/4th-year-accounting/exames-first-half
mailto:Eyalruff87@gmail.com
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 והרכב הציון קורסהערכת הסטודנט ב
 

 הערותגודל קבוצה/ תאריך מטלה אחוז

 Uללא חומר עזרU - בחינה בתום הקורס 100%
 - Uכמפורט בלוח בחינותU (פרט למחשבון רגיל/מחשבון פיננסי)

 
הבחינה תכלול את כלל חומרי הקורס (כמותית ותיאורטית,  מועדים בלבד לבחינה. UשניUבתום הסמסטר יוצעו  .1

 באחד מבין שני המועדים כאמור.  Uלפחות U60 על מנת לעבור את הקורס בהצלחה נדרש קבלת ציון כאחד).
מבין השניים יהא הציון  UהמאוחרUלשני מועדי הבחינה, הציון במועד  מכל מקום, במקרה ובו יגש/תיגש סטודנט/ית .2

 הקובע בקורס.
 הוא הציון הסופי בקורס.  וציון הבחינהכל שמירה על טווח ציונים  Uלא מתקיימתUבקורס זה  .3
), ועל מנת לאפשר לסטודנטים להשתתף 2020סמוך למועד בחינות הסתיו של מועצת רואי חשבון (סתיו  .4

. Uלום נוסףמועד זה הינו בתשU. שייכשלו בקורסבבחינת מועצה זו, יתקיים מועד בחינה מיוחד בעבור סטודנטים 
 .2020סתיו  -מידע בנושא יימסר בסמוך לפרסום מועדי בחינות המועצה 

 
  

 פירוט המטלות בקורס
בהתאם להנחיות  ולאחריה יש לפתור את התרגילים הרלוונטיים תהרלוונטי י המצגתלקראת כל הרצאה יש לעיין בחומר

יחד  הגשת תרגילים. Uואין חובתUשיפורסמו באתר ע"י המרצה/המתרגל. אין בקורס חובת נוכחות בשיעורים ו/או בתרגולים 
 הקפדה על נוכחות בשיעורים ובתרגולים והכנת שיעורי הבית הינן ערובה להצלחה בקורס. עם זאת, 

  

 

 הערכת הקורס ע"י הסטודנטים
 

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

 

 אתר הקורס
 

לאתר יועלו .  2TUhttp://moodle.tau.ac.ilU2T מסגרת המערכת האוניברסיטאית של אתרי קורסים בכתובתאתר הקורס משולב ב
מעת לעת, יפורסמו באתר וחומרים רלוונטיים נוספים (בהתאם לצורך).  /פרסומים נלוויםמצגות, תרגילים, תקניםחומרי 

פורום שינוהל גם . באתר יעמוד לרשות הסטודנטים Uבאופן שוטףU, ועל כן מומלץ להתעדכן בו וחומרי לימוד הקורס הודעות
 הקורס ושמיועד לדיון בשאלות המתעוררות בתהליך הלמידה והתרגול. על ידי מתרגל

 

 הערה:

גישה נפרדת לערכת Uבנוסף לחומרי הקורס וכחלק מתמיכה נוספת שתינתן לסטודנטים לאורך שנת הלימודים כולה, תינתן 
) המיועדת להכנה לבחינת המועצה בחשבונאות פיננסית מתקדמת וכוללת חזרה "הלומדה" -(להלן  Uלמידה אינטרנטית

על חומרי הלימוד והתרגול שלהם (לרבות על חומרי הקורסים השונים שנלמדו במסגרת לימודי התואר בחשבונאות) 
 . [פרטים יימסרו בנפרד]

רענון, חזרה על חומרי הינם לצורך  החומרים השונים במסגרת הלומדה (לרבות חוברות תרגילים לצד הלומדה כאמור)
 וכן, לאחר סיום הקורס, לצורך ההתכוננות לבחינת המועצה.  העבר

U ומהסתמכות על  והנגזר מאלה בלבד בהרצאות ובתרגוליםהחומרים שיילמדו  ככלל הינםהמחייב מבחינת קורס יודגש כי
 . Uידיעות קודמות (כמצוין לעיל)

  

https://coller.tau.ac.il/Ba-students/programs/2019-20/4th-year-accounting/exames-first-half
http://moodle.tau.ac.il/
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  *נושאי הקורס
 
 מניות.תשלום מבוסס  .1
 הטבות עובד. .2
 נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו. .3
 הדוח על תזרימי המזומנים [הרחבות]. .4
 .[הרחבות] והיבטי הכרה ומדידה הצגה - מכשירים פיננסיים .5
 .[הרחבות] מיסים על ההכנסה .6
 [השלמות]. וזכויות בעסקאות משותפות שיטת השווי המאזני פי עסקים,צירו .7
 .[הרחבות] פעילויות משותפות - בהסדרים בשליטה משותפתזכויות  .8
 .דוחות כספיים נפרדים .9

 מדידת שווי הוגן. .10
 
 
 
 
תכנית הקורס כפופה לשינויים. כמו כן, רשימת הנושאים דנן אינה משקפת בהכרח את סדר הלימוד של הנושאים   *.

 בקורס. 
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Uנושאי הלימוד - פרסומים רלוונטייםU: 
 
1. Uתשלום מבוסס מניות 
 

IFRS 2 - Share-Based Payment. 
 
2. Uהטבות עובד 
 

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

Interaction. 
 

 
3. Uנכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו 

 
IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. 

 
 

4. Uדוח על תזרימי מזומנים 
 

IAS 7 - Cash Flow Statements. 
 

5. Uהצגה/היבטי הכרה ומדידה - מכשירים פיננסיים 
 

IAS 32 - Financial Instruments: Presentation. 
IFRIC 19 - Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments. 
IFRS 9 - Financial Instruments. 

 
6. Uמיסים על ההכנסה 

 
IAS 12 - Income Taxes. 
IFRIC 23 - Uncertainty over Income Tax Treatments. 

 
7. U ,בעסקאות משותפותשיטת השווי המאזני וזכויות צירופי עסקים 
 

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

8. U פעילויות משותפות 
 
IFRS 11 - Joint Arrangements. 

 
9. U[דוח סולו]/מידע כספי נפרד דוחות כספיים נפרדים 

   IAS 27 - Separate financial statements. 
 1970 -תקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים), התש"ל 

 
 

10. Uמדידת שווי הוגן 
 

IFRS 13 - Fair Value Measurement. 
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