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תוכן עניינים  
  

  

        הנהלת חשבונותהנהלת חשבונותהנהלת חשבונותהנהלת חשבונות
   

            19191919        :   התהליך החשבונאי:   התהליך החשבונאי:   התהליך החשבונאי:   התהליך החשבונאי1111פרק פרק פרק פרק 

  

 19191919        תרשים תרשים תרשים תרשים     - - - - התהליך החשבונאי התהליך החשבונאי התהליך החשבונאי התהליך החשבונאי  ....1111

 20202020        הרישום החשבונאיהרישום החשבונאיהרישום החשבונאיהרישום החשבונאי ....2222

 20202020        בסיסי דיווחבסיסי דיווחבסיסי דיווחבסיסי דיווח ....3333

 21212121        שיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטברשיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטברשיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטברשיטת הרישום הכפול משולבת עם בסיס מצטבר ....4444

 25252525        כרטסת חשבונותכרטסת חשבונותכרטסת חשבונותכרטסת חשבונות ....5555

 26262626        התהליך החשבונאי בסוף שנה התהליך החשבונאי בסוף שנה התהליך החשבונאי בסוף שנה התהליך החשבונאי בסוף שנה  ....6666

 27272727                פעולות נוספותפעולות נוספותפעולות נוספותפעולות נוספות ....7777

 29292929        גיליון עבודה גיליון עבודה גיליון עבודה גיליון עבודה     - - - - מאזן בוחן מאזן בוחן מאזן בוחן מאזן בוחן  ....8888

 31313131        דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים ....9999

 37373737        עם מע"מעם מע"מעם מע"מעם מע"מ    - - - - פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן  ....10101010

 40404040        זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים זכות, חשבונות סופיים , דוחות כספיים     - - - - מיון חשבונות לחובהמיון חשבונות לחובהמיון חשבונות לחובהמיון חשבונות לחובה ....11111111

 

  

  

            42424242        עסק מסחריעסק מסחריעסק מסחריעסק מסחרי    ----    דוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספייםדוחות כספיים        : : : : 2222פרק פרק פרק פרק 

  

  

 42424242        הקדמההקדמההקדמההקדמה ....1111

 43434343        דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר) דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר) דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר) דו"ח רווח והפסד חלקי (דו"ח הסחר)  ....2222

 47474747        דו"ח רווח והפסד מלאדו"ח רווח והפסד מלאדו"ח רווח והפסד מלאדו"ח רווח והפסד מלא ....3333

        52525252        מאזןמאזןמאזןמאזןהההה    דו"חדו"חדו"חדו"ח ....4444
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        62626262        וכללים לעריכת דוחות כספיים וכללים לעריכת דוחות כספיים וכללים לעריכת דוחות כספיים וכללים לעריכת דוחות כספיים עקרונות עקרונות עקרונות עקרונות         : : : : 3333פרק פרק פרק פרק 

        

        62626262        עקרונות חשבונאיים מקובליםעקרונות חשבונאיים מקובליםעקרונות חשבונאיים מקובליםעקרונות חשבונאיים מקובלים ....1111

        64646464        המאזןהמאזןהמאזןהמאזןאירועים לאחר תאריך אירועים לאחר תאריך אירועים לאחר תאריך אירועים לאחר תאריך  ....2222

            

        

        68686868        התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים התאמת חשבונות תוצאתיים :   :   :   :   4444פרק פרק פרק פרק 

  

 68686868        הקדמההקדמההקדמההקדמה ....1111

 68686868            31.1231.1231.1231.12התאמת חשבונות חתך ליום התאמת חשבונות חתך ליום התאמת חשבונות חתך ליום התאמת חשבונות חתך ליום  ....2222

 70707070        הטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבתהטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבתהטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבתהטיפול ביתרות הפתיחה בשנה העוקבת ....3333

 

        
  

        80808080        חובות אבודים ומסופקים חובות אבודים ומסופקים חובות אבודים ומסופקים חובות אבודים ומסופקים     - - - - חייבים חייבים חייבים חייבים התאמת התאמת התאמת התאמת     :  :  :  :  5555פרק פרק פרק פרק 

        
        81818181        חובות אבודיםחובות אבודיםחובות אבודיםחובות אבודים ....1111

        81818181        חובות מסופקיםחובות מסופקיםחובות מסופקיםחובות מסופקים ....2222

        82828282        שיטות הלח"משיטות הלח"משיטות הלח"משיטות הלח"מ ....3333

 84848484            שינוי אומדן ושינוי שיטהשינוי אומדן ושינוי שיטהשינוי אומדן ושינוי שיטהשינוי אומדן ושינוי שיטה ....4444

        

  

        93939393        לקוחות וספקיםלקוחות וספקיםלקוחות וספקיםלקוחות וספקים    התאמת בנקיםהתאמת בנקיםהתאמת בנקיםהתאמת בנקים            ::::6666    פרקפרקפרקפרק

        
        93939393        כללים לעריכת התאמת בנקיםכללים לעריכת התאמת בנקיםכללים לעריכת התאמת בנקיםכללים לעריכת התאמת בנקים ....1111

 95959595        ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים ריכוז פקודות יומן להתאמת בנקים  ....2222

96969696        ספקים ספקים ספקים ספקים     - - - - ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות ריכוז פקודות יומן להתאמת לקוחות  ....3333
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        115115115115        רכוש אחררכוש אחררכוש אחררכוש אחר    - - - - רכוש קבוע רכוש קבוע רכוש קבוע רכוש קבוע         : : : : 7777פרק פרק פרק פרק 

        
        115115115115        הצגה בדו"ח מאזןהצגה בדו"ח מאזןהצגה בדו"ח מאזןהצגה בדו"ח מאזן ....1111

        116116116116        שיטות פחתשיטות פחתשיטות פחתשיטות פחת ....2222

        116116116116            שיטת הקו הישרשיטת הקו הישרשיטת הקו הישרשיטת הקו הישר  ....אאאא

                    122122122122        שיטת סיכום ספרות השניםשיטת סיכום ספרות השניםשיטת סיכום ספרות השניםשיטת סיכום ספרות השנים  ....בבבב

        127127127127        שיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתתשיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתתשיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתתשיטת אחוז קבוע מהיתרה הפוחתת  ....גגגג

        129129129129        שיטת התפוקהשיטת התפוקהשיטת התפוקהשיטת התפוקה  ....דדדד

     132132132132        הוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועיםהוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועיםהוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועיםהוצאות פירותיות והוניות בנכסים קבועים  ....הההה

        133133133133        שיפורים בנכסשיפורים בנכסשיפורים בנכסשיפורים בנכס  ....וווו

        140140140140            רכוש אחר רכוש אחר רכוש אחר רכוש אחר  ....3333

        142142142142        מכירת נכס קבועמכירת נכס קבועמכירת נכס קבועמכירת נכס קבוע ....4444

        153153153153        סוגיות ברכוש קבועסוגיות ברכוש קבועסוגיות ברכוש קבועסוגיות ברכוש קבוע ....5555

        153153153153        עלות הנכסעלות הנכסעלות הנכסעלות הנכס  ....אאאא

        155155155155        בסיס הפחתבסיס הפחתבסיס הפחתבסיס הפחת  ....בבבב

        158158158158        רכישת נכס תמורת הקצאת מניות רכישת נכס תמורת הקצאת מניות רכישת נכס תמורת הקצאת מניות רכישת נכס תמורת הקצאת מניות   ....גגגג

        159159159159        רכישת נכס תמורת ני"ע שבתיקרכישת נכס תמורת ני"ע שבתיקרכישת נכס תמורת ני"ע שבתיקרכישת נכס תמורת ני"ע שבתיק  ....דדדד

        160160160160        החלפת נכס בנכס החלפת נכס בנכס החלפת נכס בנכס החלפת נכס בנכס   ....הההה

        161161161161        העמדת נכס למכירה העמדת נכס למכירה העמדת נכס למכירה העמדת נכס למכירה   ....וווו

        162162162162        ייצור עצמי של נכסייצור עצמי של נכסייצור עצמי של נכסייצור עצמי של נכס  ....זזזז

        163163163163        שינוי אומדןשינוי אומדןשינוי אומדןשינוי אומדן  ....חחחח

        164164164164        שינוי שיטהשינוי שיטהשינוי שיטהשינוי שיטה  ....טטטט

        165165165165        שינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועדשינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועדשינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועדשינוי שיטה ושינוי אומדן באותו מועד  ....יייי

        166166166166        רכישת נכסים במכרזרכישת נכסים במכרזרכישת נכסים במכרזרכישת נכסים במכרז  ....יאיאיאיא

        167167167167        ת פטנטת פטנטת פטנטת פטנטתתתתהפחהפחהפחהפח  ....יביביביב

        168168168168        מודל העלות לעומת מודל ההערכה מחדשמודל העלות לעומת מודל ההערכה מחדשמודל העלות לעומת מודל ההערכה מחדשמודל העלות לעומת מודל ההערכה מחדש  ....יגיגיגיג
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            174174174174        מלאימלאימלאימלאיהערכת הערכת הערכת הערכת         : : : : 8888פרק פרק פרק פרק 

        
                174174174174        בדו"ח הסחרבדו"ח הסחרבדו"ח הסחרבדו"ח הסחר    חישובי רווח והפסדחישובי רווח והפסדחישובי רווח והפסדחישובי רווח והפסד ....1111

         183183183183        והערכתווהערכתווהערכתווהערכתו    מלאימלאימלאימלאיספירת ספירת ספירת ספירת  ....2222

 183183183183        הכלל להערכת מלאיהכלל להערכת מלאיהכלל להערכת מלאיהכלל להערכת מלאי  ....אאאא

 184184184184        הבעלות על המלאי הבעלות על המלאי הבעלות על המלאי הבעלות על המלאי   ....בבבב

 185185185185        השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי השפעת הערכת המלאי על הרווח הגולמי   ....גגגג

 186186186186        יות בהערכת מלאייות בהערכת מלאייות בהערכת מלאייות בהערכת מלאיווווטעטעטעטע  ....דדדד

 186186186186        מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ) מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ) מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ) מלאי תקופתי (רישום פקודות יומן ללא מע"מ)     ----מלאי תמידי מלאי תמידי מלאי תמידי מלאי תמידי   ....הההה

         187187187187        להערכת מלאילהערכת מלאילהערכת מלאילהערכת מלאישיטות שיטות שיטות שיטות   ....וווו

 188188188188        ספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזןספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזןספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזןספירת מלאי והערכתו בתאריך שונה מתאריך המאזן  ....זזזז

 189189189189        מגמות מחירים במשק מגמות מחירים במשק מגמות מחירים במשק מגמות מחירים במשק   ....חחחח

            

        

            209209209209        ויעודותויעודותויעודותויעודות    הפרשותהפרשותהפרשותהפרשות, , , , עתודותעתודותעתודותעתודות    :  :  :  :  9999פרק פרק פרק פרק 

        
                209209209209        ויעודהויעודהויעודהויעודה    הפרשה (עתודה) הפרשה (עתודה) הפרשה (עתודה) הפרשה (עתודה)  ....1111

                211211211211        פיצויי פיטוריןפיצויי פיטוריןפיצויי פיטוריןפיצויי פיטורין    - - - -     עבודהעבודהעבודהעבודהסיום יחסי סיום יחסי סיום יחסי סיום יחסי התחייבות בגין התחייבות בגין התחייבות בגין התחייבות בגין  ....2222

         213213213213        הפרשה בגין אחריות לתיקוניםהפרשה בגין אחריות לתיקוניםהפרשה בגין אחריות לתיקוניםהפרשה בגין אחריות לתיקונים ....3333
        

                  
        221221221221        מפעל יצרנימפעל יצרנימפעל יצרנימפעל יצרני    - - - - דוחות כספיים דוחות כספיים דוחות כספיים דוחות כספיים         : : : : 10101010פרק פרק פרק פרק 

        
                221221221221        מרכיבי עלות הייצורמרכיבי עלות הייצורמרכיבי עלות הייצורמרכיבי עלות הייצור ....1111

        222222222222        דו"ח עלות המכירות והעיבודדו"ח עלות המכירות והעיבודדו"ח עלות המכירות והעיבודדו"ח עלות המכירות והעיבוד ....2222
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        230230230230        שותפותשותפותשותפותשותפות     : : : : 11111111פרק פרק פרק פרק 

        
 229229229229        תיאוריה תיאוריה תיאוריה תיאוריה  ....1111

 232232232232        דוחות כספיים בשותפות דוחות כספיים בשותפות דוחות כספיים בשותפות דוחות כספיים בשותפות  ....2222

 232232232232        רווחים רווחים רווחים רווחים דו"ח חלוקת דו"ח חלוקת דו"ח חלוקת דו"ח חלוקת   ....אאאא

 240240240240        רווח מינימלי (מזערי) לשותף רווח מינימלי (מזערי) לשותף רווח מינימלי (מזערי) לשותף רווח מינימלי (מזערי) לשותף   ....בבבב

                        242242242242        תיקון חלוקת רווחים משנים קודמותתיקון חלוקת רווחים משנים קודמותתיקון חלוקת רווחים משנים קודמותתיקון חלוקת רווחים משנים קודמות  ....גגגג

         245245245245        שערוך נכסיםשערוך נכסיםשערוך נכסיםשערוך נכסים ....3333

 249249249249        כניסת שותף חדשכניסת שותף חדשכניסת שותף חדשכניסת שותף חדש ....4444

 249249249249        השקעה בשותפות השקעה בשותפות השקעה בשותפות השקעה בשותפות   ....אאאא

                253253253253        רכישת זכויות בהון הקייםרכישת זכויות בהון הקייםרכישת זכויות בהון הקייםרכישת זכויות בהון הקיים  ....בבבב

 261261261261        פרישת שותףפרישת שותףפרישת שותףפרישת שותף ....5555

 261261261261        פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות פרישת שותף המקבל את חלקו מקופת השותפות   ....אאאא

 263263263263        התשלום נעשה מחוץ לשותפות התשלום נעשה מחוץ לשותפות התשלום נעשה מחוץ לשותפות התשלום נעשה מחוץ לשותפות     ----תף תף תף תף פרישת שופרישת שופרישת שופרישת שו  ....בבבב

        271271271271        שותפות ומימוש נכסיםשותפות ומימוש נכסיםשותפות ומימוש נכסיםשותפות ומימוש נכסיםפירוק פירוק פירוק פירוק  ....6666

                

                  

        278278278278        סחר חוץסחר חוץסחר חוץסחר חוץ        : : : : 12121212פרק פרק פרק פרק 

        
         278278278278        סחורות מחו"לסחורות מחו"לסחורות מחו"לסחורות מחו"ליבוא יבוא יבוא יבוא  ....1111

        280280280280            בסיסי מחיר המקובלים בסחר הבינלאומיבסיסי מחיר המקובלים בסחר הבינלאומיבסיסי מחיר המקובלים בסחר הבינלאומיבסיסי מחיר המקובלים בסחר הבינלאומי ....2222
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        284284284284        דוחות כספיים בחברהדוחות כספיים בחברהדוחות כספיים בחברהדוחות כספיים בחברה        : : : : 13131313פרק פרק פרק פרק 

        
                284284284284        דוחות כספיים בחברה דוחות כספיים בחברה דוחות כספיים בחברה דוחות כספיים בחברה  ....1111

         286286286286                בחברהבחברהבחברהבחברה    הון העצמיהון העצמיהון העצמיהון העצמיהההה ....2222

 286286286286        הון מניות הון מניות הון מניות הון מניות   ....אאאא

 287287287287        קרנותקרנותקרנותקרנות  ....בבבב

                287287287287        עודפים עודפים עודפים עודפים   ....גגגג

                288288288288        על ידי החברה על ידי החברה על ידי החברה על ידי החברה     הנפקת מניותהנפקת מניותהנפקת מניותהנפקת מניות ....3333

                289289289289        פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן פקודות יומן  ....4444

                294294294294        מס הכנסהמס הכנסהמס הכנסהמס הכנסה ....5555

                299299299299        יעוד רווחיםיעוד רווחיםיעוד רווחיםיעוד רווחיםיייי ....6666

 309309309309        דו"ח על השינויים בהון העצמידו"ח על השינויים בהון העצמידו"ח על השינויים בהון העצמידו"ח על השינויים בהון העצמי ....7777

        313313313313        דוחות כספיים עם סימני שאלהדוחות כספיים עם סימני שאלהדוחות כספיים עם סימני שאלהדוחות כספיים עם סימני שאלה ....8888

  

        318318318318        בסיסי דיווחבסיסי דיווחבסיסי דיווחבסיסי דיווח    :  :  :  :  14141414פרק פרק פרק פרק 

        
    318318318318  דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח דו"ח רווח והפסד לפי בסיסי דיווח  ....1111

                319319319319        שחזור חשבונותשחזור חשבונותשחזור חשבונותשחזור חשבונות ....2222

                321321321321        שאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמה        - - - - שחזור חשבונות  שחזור חשבונות  שחזור חשבונות  שחזור חשבונות   ....3333

                328328328328        מעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיס ....4444

         333333333333        שאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמהשאלות הדגמה    - - - -     מעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיסמעבר מבסיס לבסיס ....5555

 336336336336  השינויים בהון העצמיהשינויים בהון העצמיהשינויים בהון העצמיהשינויים בהון העצמי ....6666

                  

        357357357357        דו"ח על תזרים המזומניםדו"ח על תזרים המזומניםדו"ח על תזרים המזומניםדו"ח על תזרים המזומנים        : : : : 15151515פרק פרק פרק פרק 

        
                357357357357        מהותו של הדו"חמהותו של הדו"חמהותו של הדו"חמהותו של הדו"ח ....1111

         358358358358        מבנה הדו"חמבנה הדו"חמבנה הדו"חמבנה הדו"ח ....2222

         361361361361        אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים אופן ההצגה של דו"ח על תזרים המזומנים  ....3333

 364364364364        גיליון עבודה לגישה העקיפהגיליון עבודה לגישה העקיפהגיליון עבודה לגישה העקיפהגיליון עבודה לגישה העקיפה ....4444
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        374374374374        קבלניםקבלניםקבלניםקבלנים        : : : : 16161616פרק פרק פרק פרק 

        
                374374374374        4444קבלן מבצע לפי תקן מספר קבלן מבצע לפי תקן מספר קבלן מבצע לפי תקן מספר קבלן מבצע לפי תקן מספר  ....1111

        393939391111        2222לפי תקן מספר לפי תקן מספר לפי תקן מספר לפי תקן מספר     קבלן בונהקבלן בונהקבלן בונהקבלן בונה ....2222

                

                        

        402402402402        :   הוצאות מימון וחלויות שוטפות:   הוצאות מימון וחלויות שוטפות:   הוצאות מימון וחלויות שוטפות:   הוצאות מימון וחלויות שוטפות17171717פרק פרק פרק פרק 

        
 402402402402        חלויות שוטפותחלויות שוטפותחלויות שוטפותחלויות שוטפות ....1111

        403403403403        ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח ריבית והפרשי הצמדה למדד/למט"ח     - - - - הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון הוצאות מימון  ....2222

  
  

        409409409409        השקעה בניירות ערךהשקעה בניירות ערךהשקעה בניירות ערךהשקעה בניירות ערך    :  :  :  :  18181818פרק פרק פרק פרק 

 

         409409409409        עלות ההשקעהעלות ההשקעהעלות ההשקעהעלות ההשקעה ....1111

         410410410410        מימוש ניירות ערךמימוש ניירות ערךמימוש ניירות ערךמימוש ניירות ערך ....2222

         410410410410        דיבידנד במזומןדיבידנד במזומןדיבידנד במזומןדיבידנד במזומן ....3333

         411411411411        מניות הטבהמניות הטבהמניות הטבהמניות הטבה ....4444

        411411411411        השקעה באג"חהשקעה באג"חהשקעה באג"חהשקעה באג"ח ....5555

                

                

        418418418418        ניתוח פיננסי של דוחות כספייםניתוח פיננסי של דוחות כספייםניתוח פיננסי של דוחות כספייםניתוח פיננסי של דוחות כספיים    :  :  :  :  19191919פרק פרק פרק פרק 

        
 418418418418        מטרות הדו"ח ומגבלותיומטרות הדו"ח ומגבלותיומטרות הדו"ח ומגבלותיומטרות הדו"ח ומגבלותיו ....1111

         419419419419        יחסי נזילותיחסי נזילותיחסי נזילותיחסי נזילות ....2222

         419419419419        מנוף פיננסימנוף פיננסימנוף פיננסימנוף פיננסי    - - - - יחסי מבנה הון יחסי מבנה הון יחסי מבנה הון יחסי מבנה הון  ....3333

         420420420420        יחסי יעילותיחסי יעילותיחסי יעילותיחסי יעילות ....4444

         422422422422        יחסי רווחיותיחסי רווחיותיחסי רווחיותיחסי רווחיות ....5555

         423423423423        סימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברהסימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברהסימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברהסימנים לחוסר איתנות פיננסית של חברה ....6666
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        חישובים מסחריים חישובים מסחריים חישובים מסחריים חישובים מסחריים 
        

        434434434434        אחדאחדאחדאחד    הקרן מוחזרת בתשלוםהקרן מוחזרת בתשלוםהקרן מוחזרת בתשלוםהקרן מוחזרת בתשלום    - - - -     ריבית פשוטהריבית פשוטהריבית פשוטהריבית פשוטה        : : : : 20202020פרק פרק פרק פרק 
  

  

        434434434434        כאשר הקרן מוחזרת בתשלום אחדכאשר הקרן מוחזרת בתשלום אחדכאשר הקרן מוחזרת בתשלום אחדכאשר הקרן מוחזרת בתשלום אחד    - - - -     נוסחת הריבית הפשוטהנוסחת הריבית הפשוטהנוסחת הריבית הפשוטהנוסחת הריבית הפשוטה ....1111

        K,,,,     P,,,,    t    ,,,,R         435435435435 מציאת  מציאת  מציאת  מציאת   ....2222

        438438438438        אפקטיביתאפקטיביתאפקטיביתאפקטיביתוווואחוז ריבית נומינלית אחוז ריבית נומינלית אחוז ריבית נומינלית אחוז ריבית נומינלית  ....3333

        

        441441441441        הקרן מוחזרת בתשלומיםהקרן מוחזרת בתשלומיםהקרן מוחזרת בתשלומיםהקרן מוחזרת בתשלומים    - - - - ית פשוטה ית פשוטה ית פשוטה ית פשוטה ריבריבריבריב        : : : : 21212121פרק פרק פרק פרק 
  

  

        441441441441            נוסחת ריבית בתשלומיםנוסחת ריבית בתשלומיםנוסחת ריבית בתשלומיםנוסחת ריבית בתשלומים ....1111

        N,,,,    T,,,,    P,,,,    K,,,,    R        441441441441 מציאת מציאת מציאת מציאת  ....2222

 445445445445        לוח  סילוקיןלוח  סילוקיןלוח  סילוקיןלוח  סילוקין ....3333

  

        448448448448        ניכיון שטרותניכיון שטרותניכיון שטרותניכיון שטרות    :  :  :  :  22222222פרק פרק פרק פרק 
  

  

        448448448448        ניכיון של שטר בודדניכיון של שטר בודדניכיון של שטר בודדניכיון של שטר בודד ....1111

 448448448448        אחוז אפקטיבי שנתי בשטר בודדאחוז אפקטיבי שנתי בשטר בודדאחוז אפקטיבי שנתי בשטר בודדאחוז אפקטיבי שנתי בשטר בודד     ....2222

        449449449449        שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול  ....3333

  

        454454454454        הריבית האפקטיבית בריבית דריביתהריבית האפקטיבית בריבית דריביתהריבית האפקטיבית בריבית דריביתהריבית האפקטיבית בריבית דריבית            ::::23232323פרק פרק פרק פרק 
  

  

 454454454454            נוסחה לחישוב אחוז הריבית האפקטיביתנוסחה לחישוב אחוז הריבית האפקטיביתנוסחה לחישוב אחוז הריבית האפקטיביתנוסחה לחישוב אחוז הריבית האפקטיבית ....1111

                    455455455455        שאלות לתרגולשאלות לתרגולשאלות לתרגולשאלות לתרגול ....2222

        

        457457457457        פעמיפעמיפעמיפעמי- - - - סכום חדסכום חדסכום חדסכום חד    ערך עתידי שלערך עתידי שלערך עתידי שלערך עתידי של        : : : : 24242424פרק פרק פרק פרק 
  

  

        457457457457        פעמיפעמיפעמיפעמי- - - - נוסחת הערך העתידי של סכום חדנוסחת הערך העתידי של סכום חדנוסחת הערך העתידי של סכום חדנוסחת הערך העתידי של סכום חד ....1111

 459459459459        שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול  ....2222
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        463463463463        ערך נוכחי של סכום חד פעמיערך נוכחי של סכום חד פעמיערך נוכחי של סכום חד פעמיערך נוכחי של סכום חד פעמי        : : : : 25252525פרק פרק פרק פרק 
  

  

        463463463463        נוסחת הערך הנוכחי של סכום חד פעמי    נוסחת הערך הנוכחי של סכום חד פעמי    נוסחת הערך הנוכחי של סכום חד פעמי    נוסחת הערך הנוכחי של סכום חד פעמי     ....1111

        465465465465        שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול  ....2222
        
        

        468468468468        הפקדות תקופתיות בריבית דריביתהפקדות תקופתיות בריבית דריביתהפקדות תקופתיות בריבית דריביתהפקדות תקופתיות בריבית דריבית    : : : : 26262626פרק פרק פרק פרק 
  

  

        468468468468        של סדרת הפקדותשל סדרת הפקדותשל סדרת הפקדותשל סדרת הפקדותנוסחה לחישוב הערך העתידי נוסחה לחישוב הערך העתידי נוסחה לחישוב הערך העתידי נוסחה לחישוב הערך העתידי  ....1111

 469469469469        נוסחה לחישוב סכום ההפקדה התקופתיתנוסחה לחישוב סכום ההפקדה התקופתיתנוסחה לחישוב סכום ההפקדה התקופתיתנוסחה לחישוב סכום ההפקדה התקופתית ....2222

        470470470470        ערך עתידי של סדרת הפקדותערך עתידי של סדרת הפקדותערך עתידי של סדרת הפקדותערך עתידי של סדרת הפקדות    - - - - דוגמה דוגמה דוגמה דוגמה  ....3333

        472472472472                שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול  ....4444
        
        

        475475475475        הלוואות בריבית דריביתהלוואות בריבית דריביתהלוואות בריבית דריביתהלוואות בריבית דריבית: : : : 27272727פרק פרק פרק פרק 
  

  

        475475475475        (לוח שפיצר)(לוח שפיצר)(לוח שפיצר)(לוח שפיצר)    נתוניםנתוניםנתוניםנתוניםקבועים קבועים קבועים קבועים חישוב סכום ההלוואה ע"פ תשלומים חישוב סכום ההלוואה ע"פ תשלומים חישוב סכום ההלוואה ע"פ תשלומים חישוב סכום ההלוואה ע"פ תשלומים  ....1111

 476476476476            ע"פ הלוואה נתונה (לוח שפיצר)ע"פ הלוואה נתונה (לוח שפיצר)ע"פ הלוואה נתונה (לוח שפיצר)ע"פ הלוואה נתונה (לוח שפיצר)    חישוב התשלום הקבועחישוב התשלום הקבועחישוב התשלום הקבועחישוב התשלום הקבוע ....2222

        477477477477        לוח סילוקיןלוח סילוקיןלוח סילוקיןלוח סילוקין ....3333

          478478478478        ללללוווושאלות לתרגשאלות לתרגשאלות לתרגשאלות לתרג ....4444
        
        

        481481481481        : ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית: ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית: ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית: ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית28282828פרק פרק פרק פרק 
  

 

        481481481481        רווח/(הפסד) אפקטיבירווח/(הפסד) אפקטיבירווח/(הפסד) אפקטיבירווח/(הפסד) אפקטיבי ....1111

        482482482482        רווח/הפסד ריאלירווח/הפסד ריאלירווח/הפסד ריאלירווח/הפסד ריאלי ....2222

 483483483483        נוסחת הריבית האפקטיביתנוסחת הריבית האפקטיביתנוסחת הריבית האפקטיביתנוסחת הריבית האפקטיבית ....3333

        484484484484        נוסחת ריבית אפקטיבית בתוכניות הצמודות למדדנוסחת ריבית אפקטיבית בתוכניות הצמודות למדדנוסחת ריבית אפקטיבית בתוכניות הצמודות למדדנוסחת ריבית אפקטיבית בתוכניות הצמודות למדד ....4444

        484484484484        הלוואה/השקעה לפי אחוז אפקטיבי שנתיהלוואה/השקעה לפי אחוז אפקטיבי שנתיהלוואה/השקעה לפי אחוז אפקטיבי שנתיהלוואה/השקעה לפי אחוז אפקטיבי שנתיכדאיות כלכלית של כדאיות כלכלית של כדאיות כלכלית של כדאיות כלכלית של  ....5555

        485485485485        בחינת חלופות של הלוואות מבחינת תזרים מזומניםבחינת חלופות של הלוואות מבחינת תזרים מזומניםבחינת חלופות של הלוואות מבחינת תזרים מזומניםבחינת חלופות של הלוואות מבחינת תזרים מזומנים ....6666

        485485485485        ריבית נומינלית, אפקטיבית וריאליתריבית נומינלית, אפקטיבית וריאליתריבית נומינלית, אפקטיבית וריאליתריבית נומינלית, אפקטיבית וריאלית        - - - - דוגמאות דוגמאות דוגמאות דוגמאות  ....7777

 490490490490        שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול שאלות לתרגול  ....8888

        495495495495        שאלות מעורבות שאלות מעורבות שאלות מעורבות שאלות מעורבות  ....9999
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        ביקורת חשבונותביקורת חשבונותביקורת חשבונותביקורת חשבונות
        

        500500500500        : ביקורת חשבונות: ביקורת חשבונות: ביקורת חשבונות: ביקורת חשבונות29292929פרק פרק פרק פרק 
  
  

 500500500500        מטרות הביקורתמטרות הביקורתמטרות הביקורתמטרות הביקורת ....1111

 501501501501        ביקורתביקורתביקורתביקורתסוגי סוגי סוגי סוגי  ....2222

        502502502502            תקן, נוהל, ראייהתקן, נוהל, ראייהתקן, נוהל, ראייהתקן, נוהל, ראייה ....3333

        503503503503        מבקר פנימי לעומת מבקר חיצונימבקר פנימי לעומת מבקר חיצונימבקר פנימי לעומת מבקר חיצונימבקר פנימי לעומת מבקר חיצוני ....4444

        503503503503        הבקרה הפנימית בחברההבקרה הפנימית בחברההבקרה הפנימית בחברההבקרה הפנימית בחברה ....5555

 504504504504        נוהלי ביקורתנוהלי ביקורתנוהלי ביקורתנוהלי ביקורת ....6666

        

        

        514514514514        : ביקורת מערכות מידע ממוחשבות: ביקורת מערכות מידע ממוחשבות: ביקורת מערכות מידע ממוחשבות: ביקורת מערכות מידע ממוחשבות30303030פרק פרק פרק פרק 
  
  

 514514514514        הקדמההקדמההקדמההקדמה ....1111

 514514514514        בקרה וביקורתבקרה וביקורתבקרה וביקורתבקרה וביקורת ....2222

 515515515515        מערכי המידע הממוחשב בתחום החשבונאותמערכי המידע הממוחשב בתחום החשבונאותמערכי המידע הממוחשב בתחום החשבונאותמערכי המידע הממוחשב בתחום החשבונאות ....3333

 516516516516        מידע ממוחשבותמידע ממוחשבותמידע ממוחשבותמידע ממוחשבותהסיבות שבגללן יש לערוך ביקורת מערכות הסיבות שבגללן יש לערוך ביקורת מערכות הסיבות שבגללן יש לערוך ביקורת מערכות הסיבות שבגללן יש לערוך ביקורת מערכות  ....4444

 517517517517        ממוחשבתממוחשבתממוחשבתממוחשבת    סוגי ביקורתסוגי ביקורתסוגי ביקורתסוגי ביקורת ....5555

        519519519519            מתווה מתווה מתווה מתווה     - - - - ביקורת מערכת ממוחשבות ביקורת מערכת ממוחשבות ביקורת מערכת ממוחשבות ביקורת מערכת ממוחשבות  ....6666

 520520520520        ביקורת בעסק של המבוקרביקורת בעסק של המבוקרביקורת בעסק של המבוקרביקורת בעסק של המבוקר ....7777

        521521521521        ביקורת במשרד המבקרביקורת במשרד המבקרביקורת במשרד המבקרביקורת במשרד המבקר ....8888
 

  

        522522522522        : ביקורת לצורכי מס (בקל"מ): ביקורת לצורכי מס (בקל"מ): ביקורת לצורכי מס (בקל"מ): ביקורת לצורכי מס (בקל"מ)31313131פרק פרק פרק פרק 
  
  

 522522522522        שאלות שאלות שאלות שאלות  ....1111

        526526526526        פתרונותפתרונותפתרונותפתרונות ....2222
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        530530530530            ופתרונןופתרונןופתרונןופתרונןשאלות מבחינות שאלות מבחינות שאלות מבחינות שאלות מבחינות     - - - - : ביקורת : ביקורת : ביקורת : ביקורת 32323232פרק פרק פרק פרק 

  

  

 530530530530        2011201120112011מועד ינואר מועד ינואר מועד ינואר מועד ינואר 

 533533533533        2011201120112011מועד יולי מועד יולי מועד יולי מועד יולי 

 537537537537        2012201220122012מועד ינואר מועד ינואר מועד ינואר מועד ינואר 

 540540540540        2012201220122012מועד יולי מועד יולי מועד יולי מועד יולי 

 544544544544        2013201320132013מועד ינואר מועד ינואר מועד ינואר מועד ינואר 

        547547547547        2013201320132013מועד יולי מועד יולי מועד יולי מועד יולי 

  
  

    

        552552552552        תוצאותתוצאותתוצאותתוצאות

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


