
 

 04.00.11  משרד התעשייה המסחר והתעסוקה                                       תאריך:    
 2417/11אגף בכיר להכשרה ולפיתוח כוח אדם                                     מס' סדורי:  

 היחידה לתוכניות לימודים
 

 אל: ____________________
 

  אישור הפעלת תוכנית לימודים
 

 נני לאשר את הפעלת תוכנית הלימודים המצ"ב / המפורטת להלן:ה
 

 ענף:
 

  מינהל
 
 

 מגמת הלימוד:
 

 חשבונות  /תמנהל
  2+  1 סוג 

 ()בסיסי + מתקדם
 סמל מגמה:

  8071 

 מסגרת:
 

 מבוגרים
 

 

 מסלול:
 

 הכשרת ערב
 (27) 

   
 

  
 127      סה"כ שעות עיוני:            משך הקורס:

 263    שעות מעשי:  סה"כ        
 390    סה"כ שעות:                  סה"כ שעות שבועיות:

 
 

 הערות שעות לימוד פירוט מקצועות / נושאים
  סה"כ מעשי עיוני 

     חשבונאות פיננסית  -פרק א'  

  2 -- 2 מבוא להנהלת חשבונות 1.1
  38 24 14 התהליך החשבונאי השוטף 1.2
  14 8 6 מס ערך מוסף 1.3
  4 3 1 קניות ומכירות טובין 1.4
  19 8 11 משכורות, נלוות וניכויים 1.5
  16 10 6 מלאי 1.6
  3 1 2 כללים ועקרונות חשבונאיים מקובלים 1.7
השלמת  -תיאום חשבונות תוצאתיים ומאזניים  1.8

 התהליך החשבונאי
4 4 8  

  16 7 9 חייבים, פיקדונות לזמן קצר, קופה וקופה קטנה 1.9
  7 4 3 רכוש קבוע 1.10
  2 1 1 רכוש מופשט והוצאות נדחות 1.11
  5 2 3 התחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך, הון ועודפים  1.12
עריכת דוחות כספיים והצגתם בהתאם  1.13

 לעקרונות חשבונאיים מקובלים
2 6 8  

  17 11 6 שותפויות 1.14
  12 8 4 עסקה משותפת 1.15
  12 8 4 משגור 1.16
  11 8 3 עסקות במט"ח וטיפול בהפרשי שער 1.17
  10 6 4 חשבונות המפעל התעשייתי 1.18
  15 9 6 מוסדות ללא כוונת רווח 1.19
  7 4 3 רשויות מקומיות 1.20
  21 13 8 קבלנים 1.21
  14 11 3 שיטות פחת ומכירת רכוש קבוע  1.22
  2 -- 2 התקינה החשבונאית  1.23

      

  263 156 107 סה"כ 

 
 
 
 



 

 הערות שעות לימוד פירוט מקצועות / נושאים
  סה"כ מעשי עיוני 

     תורת המסחר והמשק  -פרק ב'  

 סוגי התאגדויות 2.1
 ידיעה כללית -מושגי יסוד בכלכלה 

 מושגי יסוד בבנקאות וביטוח
 שיקים, שטרות וכרטיסי אשראי

 ידיעה כללית -מערכת המסים בישראל 

3 -- 3  
2.2 4 -- 4  
2.3 2 -- 2  
2.4 2 -- 2  
2.5 4 -- 4  

  15 -- 15 סה"כ 

     חישובים מסחריים  -פרק ג'  

  2 2 -- חישובי רווח והפסד  3.1
  2 2 -- חישובי הנחות 3.2
  14 7 4 חישובי ריבית, הצמדה והפרשי שער 3.3
        ופרופורציה, טורים )סדרות( יחס 3.4

 חשבוניים והנדסיים
-- 3 3  

  4 3 1 ניכיון שטרות ושיקים לפירעון עתידי )דחויים( 3.5

  22 17 5 סה"כ 

     ממוחשבת –חשבונאות מעשית   -פרק ד'  

  70 70  ממוחשבת  –חשבונאות מעשית  .4

  70 70  סה"כ 

  20 20 -- פרויקט גמר     -'  הפרק 
      

  300 263 127 סה"כ שעות 
 

 .דרישות כניסה:
 

 שנות לימוד  12  .1
 או     
 ש"ל. 11ברמה של  שנות לימוד ועמידה בבחינת כניסה במתמטיקה 11תעודה של      
 .לפחות יהיה פטור מבחינת כניסהאחת הערה! מי שעמד בבחינת בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד      
 וועדת קבלה  .2
 

     נות גמר:בחי
 

  , חשבונאות פיננסית( שתכלול: + מתקדם )בסיסי 2+  1הנהח"ש סוג  בחינה עיונית: .1
 .תורת המסחר והמשק, חישובים מסחריים

 )כתיבה, הצגה והגנה( פרויקט גמר .2
 

 

  תעודות:
 

 .(+ מתקדםבסיסי)  2+  1מנהל חשבונות סוג  -תעודת גמר  .1
 (.הקיים) 2+  1מנהל חשבונות סוג   -תעודת מקצוע  .2
, בוגר הקורס יהיה זכאי למגמות החדשות סיווג  המקצועיהכשיוסדר  -אשור למקצוע  .3

 מתקדם - 2מנהל חשבונות  סוג   -לתעודת מקצוע
 

 ערות:ה
 

 .1870/08  חדש מחליף א.ה. קודםאישור הפעלה  .1
 לצד תוכנית זו פועלות במקביל התוכניות:  .2

 בסיסי – 1מנהל/ת חשבונות סוג  ●      
 מתקדם. – 2מנהל/ת חשבונות סוג  ●      

                                                                                            
_________________ 

 אברי פולצ'יק                                                                                    
 מנהל היחידה לתוכנ"ל                                                       2417/11             


