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חברות וחברים יקרים,

לימודי  קורס  לחברים  בזאת  מוצע  תעודה,  ולימודי  להשתלמויות  המכון  של  הלימודים  תוכנית  במסגרת 

תעודה בנושא "תקינה ישראלית בחשבונאות".

במסגרת הקורס, אשר יועבר במתכונת מרוכזת, יילמדו תקני החשבונאות המרכזיים בתקינה הישראלית, תוך 

התייחסות להבדלים מהותיים בינם לבין התקינה הבינלאומית בחשבונאות.

לרבות  הישראלית,  התקינה  במסגרת  ביטוים  קיבלו  אשר  האחרונים  לעדכונים  יותאמו  המפגשים  כן,  כמו 

בכל הנוגע לפרוייקטי השיפורים לתקינה )שראו אור בשנת 2017( וכן בהתייחס לדוגמאות ליישום התקינה 

הישראלית ולהצעות חדשות לתיקונים לתקני חשבונאות קיימים.

הקורס יפתח ביום ג', 19.6.18, ויתקיים על פי הלו"ז המצויין בתוכנית, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' 

מונטפיורי 1 תל-אביב )יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר, כפוף להשתתפות ב-8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים.

בקורס יחולק חומר מקצועי.

הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

לרואי חשבון חברי לשכה תינתן הנחה בשיעור של 50% בדמי ההשתתפות.

מספר המקומות מוגבל ולפיכך מומלץ להירשם לקורס מוקדם ככל האפשר )אין הרשמה טלפונית(.

מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.

המקצועית  המועצה  ויו"ר  הלשכה  נשיא  סגן   - גולדשטיין  אלי  רו"ח  האקדמיים:  למרכזים  להודות  ברצוני 

ולרו"ח אלעד עדיני על הריכוז האקדמי ותרומתם הרבה לקורס.

בכבוד רב,
יזהר קנה, רו"ח
נשיא הלשכה
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השתלמות לימודי תעודה בנושא: "תקינה ישראלית בחשבונאות"

רו"ח אלי גולדשטיין - סגן נשיא הלשכה ויו"ר המועצה המקצועית  ריכוז אקדמי: 
רו"ח אלעד עדיני  

מטרת הקורס: לימוד של עיקרי התקינה הישראלית בחשבונאות, תוך סקירת הבדלים מהותיים בין תקינה זו 
לבין התקינה הבינלאומית בחשבונאות.

מתכונת הקורס:   
10 מפגשים שבועיים x 2 י"ס כ"א ובסה"כ 40 שעות אקדמאיות.

המפגש השבועי ייערך בשעות אחה"צ, בבית הלשכה, אודיטוריום תמר, רח' מונטפיורי 1, ת"א
)יש לשים לב ללוח הזמנים המצ"ב(.

בהתאם לתכנית משתלם מצטיין, כל מפגש בקורס יזכה את המשתתף ב-3 נקודות.

תעודה:   
למסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון בישראל, 

כפוף להשתתפות ב-8 מפגשים לפחות מתוך 10 מפגשים. הזכאות לתעודה מותנית בנוכחות של 80% לפחות 
מתוך המפגשים בהם נערך הקורס. 

  על המשתתף בקורס להקפיד להירשם בדוח הנוכחות שבעמדת נציג הלשכה.
  אי רישום הנוכחות ייחשב להיעדרות.

הרשמה:
המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים למלא את טופס ההרשמה שנמצא בסוף החוברת ולשלחו בהקדם בצרוף 

המחאות, באמצעות הדואר למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, קומה 3, תל-אביב, 6525201. ניתן לשלם גם 
matana@icpas.org.il באמצעות כרטיס אשראי במשלוח הטופס לפקס מס' 03-5116695 או למייל

)לא תתאפשר הרשמה טלפונית(.

מועד פתיחת הקורס:  
יום ג', 19.6.18 בשעה 17:00, התכנסות ורישום משעה 16:30. 

דמי השתתפות:
חבר לשכה - 1400 ש"ח, לא חבר לשכה - 2800 ש"ח.

ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים ל-5 בכל חודש החל מחודש יוני 2018.

דמי ביטול:
הודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב עד לתאריך 17.6.18. 

החל מתאריך 18.6.18 ועד למועד פתיחת הקורס יחוייב החבר ב-50% מהתשלום הכולל של הקורס.
לאחר מועד פתיחת הקורס יחוייב החבר בתשלום מלא.

בהפסקה יוגש כיבוד.

חניה בתעריף מוזל: תוכל להנות מחניה דרך האפליקציה בלבד פינק פארק )pink park( ב-15 ש"ח לכל הערב 
מהשעה 16:00. יש להוריד את האפליקציה, להירשם ולהזמין חניה מראש בחניון פסגות בכתובת אחד העם 14 

תל אביב. רק החל מהשעה 16:00 החניה תעלה 15 שקלים.



תכנית הקורס: "תקינה ישראלית בחשבונאות"

רו"ח אלי גולדשטיין - סגן נשיא הלשכה ויו"ר המועצה המקצועית  ריכוז אקדמי: 
רו"ח אלעד עדיני  

המועדהנושאשם המרצה*

מר יזהר קנה, רו"ח - נשיא 1
הלשכה

מר דב ספיר, רו"ח - יו"ר 
הוועדה המקצועית, המוסד 

הישראלי לתקינה בחשבונאות

דברי פתיחה
19.6.18 - יום ג'

17:00-17:15

פרופ' חיים אסיאג, רו"ח - 
חבר הוועדה המקצועית של 

המוסד הישראלי לתקינה 
בחשבונאות

מבוא והצגת דוחות כספיים:
• תמצית המסגרת המושגית

• תקן 35 - מדיניות חשבונאית, שינויים 
  באומדנים וטעויות )לרבות הצעה לתקן   
  חשבונאות מספר 35 )מעודכן 2018( וכן 

  פרסום המוסד לתקינה בנושא חכירות 
  בתקינה הישראלית(

17:15-18:30

גב' שרון מימון צדיק, רו"ח -
המוסד הישראלי לתקינה 

בחשבונאות

• תקן 34 - הצגת דוחות כספיים )לרבות 
  תיקונים ממועד פרסומו לראשונה(

• תקן 7 - אירועים לאחר תאריך המאזן

18:45-20:00

מר גיא טביביאן, רו"ח - משתתף 2
קבוע בדיוני הוועדה המקצועית 

של המוסד הישראלי לתקינה 
בחשבונאות

הכרה בהכנסה:
תקן 25 - הכנסות )לרבות הבהרות 8 ו-9(

21.6.18 - יום ה'
17:00-18:15

מר שאול טבח, רו"ח - משתתף 
קבוע בדיוני הוועדה המקצועית 

של המוסד הישראלי לתקינה 
בחשבונאות וחבר הוועדה לכללי 

חשבונאות ודיווח כספי של 
לשכת רואי חשבון

הכרה בהכנסה )המשך(:
• תקן 2 - הקמת בניינים למכירה

• תקן 4 - עבודות לפי חוזה ביצוע

18:30-19:45

מר בועז דהרי, רו"ח -3
חבר במועצה המקצועית של 

לשכת רואי חשבון

מלכ"רים:
• גילוי דעת 69 ותקן 5 - כללי חשבונאות 

  ודיווח כספי של מלכ"רים )לרבות תקן 
  חשבונאות מספר 36 והצעה לתקן חשבונאות 

  מספר 40(
• תקן 18 - דיווח כספי של בתי חולים וקופות 

  חולים )לרבות תיקונים ממועד פרסומו 
  לראשונה(

• תקן 9 - דוחות כספיים של מוסדות להשכלה 
  גבוהה )מעודכן 2016(

25.6.18 - יום ב'
17:00-18:15

נכסים:מר רן שרמן, רו"ח
• תקן 30 - נכסים בלתי מוחשיים )לרבות 

  תיקונים ממועד פרסומו לראשונה(
• תקן 16 - נדל"ן להשקעה

18:30-19:45

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.



5

המועדהנושא  שם המרצה*

מר דני ויטאן, רו"ח - חבר 4
הוועדה המקצועית של המוסד 
הישראלי לתקינה בחשבונאות, 

משתתף בדיוני המועצה 
המקצועית וחבר הוועדה לכללי 

חשבונאות ודיווח כספי של 
לשכת רואי חשבון 

נכסים )המשך(:
• תקן 3 - היוון עלויות אשראי
• תקן 15 - ירידת ערך נכסים

26.6.18 - יום ג'
17:00-18:15

נכסים )המשך(:
• גילויי דעת 33 ו-44 - השקעות בניירות ערך

• תקן 37 - ישויות השקעה

18:30-19:45

גב' יעל ג'רסי, רו"ח - משתתפת 5
בדיוני הוועדה לכללי חשבונאות 

ודיווח כספי של  לשכת רואי 
חשבון

התחייבויות:
• תקן 22 )מעודכן 2017( - מכשירים

  פיננסיים: גילוי והצגה 

9.7.18 - יום ב'
17:00-18:15

• הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים תלויים 
  )הצעה לתקן חשבונאות 10(

18:30-19:45

מר גיל רוזנשטוק, רו"ח, משפטן 6
- חבר בוועדה לכללי חשבונאות 

ודיווח כספי של  לשכת רואי 
חשבון

התחייבויות )המשך(:
• תקן 19 - מסים על ההכנסה )לרבות תיקונים  

   ממועד פרסומו לראשונה(

11.7.18 - יום ד'
17:00-18:15

מר אודי גרינברג, רו"ח - 
משתתף קבוע בדיוני הוועדה 

המקצועית של המוסד הישראלי 
לתקינה בחשבונאות

18:30-19:45• תקן 39 - הטבות עובד

צירופי עסקים, דוחות מאוחדים ושיטת השווי מר מהראן עבאס, רו"ח7
המאזני )לרבות התייחסות לדוחות הסולו 

והפרקטיקה הנהוגה בישראל בנושא(:
• גילוי דעת 68 - שיטת השווי המאזני )לרבות 

  הבהרות 6 ו-10(

16.7.18 - יום ב'
17:00-18:15

• גילוי דעת 57 - דוחות מאוחדים )לרבות תקן   מר יהודה בר, רו"ח
  20 מתוקן בדבר הטיפול החשבונאי במוניטין 
  ובנכסים בלתי מוחשיים ברכישה של חברה 

  מוחזקת וכן הבהרה 5(

18:30-19:45

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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המועדהנושאשם המרצה *

מר עידו גרינבוים, רו"ח - 8
משתתף בדיוני הוועדה לכללי 
חשבונאות ודיווח כספי של  

לשכת רואי חשבון

נושאים אחרים:
• תקן 24 - תשלום מבוסס מניות

  )מעודכן 2018(
• תקן 13 - השפעת השינויים בשער החליפין 

  של מטבע חוץ

18.7.18 - יום ד'
17:00-18:15

נושאים אחרים )המשך(:
• תקן 38 - נכסים לא שוטפים המוחזקים 

  למכירה ופעילויות שהופסקו
• תקן 33 - הסדרי זיכיון למתן שירות

18:30-19:45

9

מר ארנון רצ'קובסקי, רו"ח -
יו"ר הוועדה לכללי חשבונאות 

ודיווח כספי של לשכת רואי 
חשבון, חבר במועצה המקצועית 
של לשכת רואי חשבון ומשתתף 
קבוע בדיוני הוועדה המקצועית 

של המוסד הישראלי לתקינה 
בחשבונאות 

נושאים אחרים )המשך(:
• גילוי דעת 51 - הדוח על תזרימי המזומנים

• תקן 14 - דיווח כספי לתקופות ביניים

23.7.18 - יום ב'
17:00-18:15

צדדים קשורים:
• גילוי דעת 29 - גילוי בדבר צדדים קשורים 
  )לרבות תיקונים ממועד פרסומו לראשונה(

• תקן 23 - הטיפול החשבונאי בעסקאות עם 
  בעלי שליטה

18:30-19:45

10

גב' איריס אלדר, רו"ח - ראש 
הסגל המקצועי בלשכת רואי 

חשבון

נכסים המשך:
• תקן 26 - מלאי

• תקן 27 - רכוש קבוע )לרבות תיקונים 
  ממועד פרסומו לראשונה והתייחסות לגילוי 

  דעת 35 - מענק השקעות(

25.7.18 - יום ד'
17:00-18:30

פאנל בנושא: 
הבורסה המשנית בישראל וכללי הדיווח הכספי 

?IFRS תקינה ישראלית ו/או -

18:45-19:45

משעה 19:45סיכום וחלוקת תעודות

* יתכנו שינויים בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת הקורס מותנית במספר מינימלי של נרשמים.
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אני הח"מ מבקש/ת להירשם לקורס:

"תקינה ישראלית בחשבונאות" - 25.7.18 - 19.6.18, בבית הלשכה

נהלי הרשמה מסודרים, ניתן למצוא
www.icpas.org.il :באתר הלשכה

יש לשלוח טופס הרשמה
נפרד לכל משתתף.

לתשומת ליבך: הפרטים האישיים שלהלן )שם משפחה, שם פרטי ותואר( ירשמו בתעודת 
הסיום של הקורס בדיוק כפי שצויינו. לא יתקבלו תיקונים לאחר הנפקת התעודה.

לכבוד:
לשכת רואי חשבון בישראל

עבור המכון להשתלמויות ולימודי תעודה
רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 6525201

טל: 03-5116699, פקס: 03-5116695
MATANA@ICPAS.ORG.IL :או למתנה במייל

פרטים אישיים

מין ז/נ שם פרטי   שם משפחה   

תואר                            תעודת זהות   מס' חבר  

תפקיד:      מקום עבודה:                                                      

מס':   ת.ד.                   עיר:      מיקוד:                                              כתובת, רח':  

טל' )נייד(:                                              טל' )ע(:           טל' )ב(:  

דוא"ל:                                                                                          פקס':  

"?)IFRS( כמו כן, אנא ציין/ני האם הידע שלך מבוסס יותר בתקינה ישראלית בחשבונאות או בתקינה הבינלאומית
3   תקינה ישראלית       3   תקינה בינלאומית

באמצעות המחאה )ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים - כמפורט בעמ' 3(   3
המחאות יש לרשום לפקודת "לשכת רואי חשבון בישראל" ולשלחם באמצעות הדואר      

למשרדי הלשכה, רח' מונטפיורי 1, תל-אביב 65252, לידי מח' השתלמויות.  
מצ"ב המחאות כדלקמן:  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   1. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   2. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   3. המחאה ע"ס  

ז"פ                              בנק   ש"ח,  מס'   4. המחאה ע"ס  

הוראת תשלום באמצעות כרטיס אשראי )לשלוח לפקס מס' 03-5116695(   3
ניתן לשלם בכל כרטיסי האשראי. ניתן לשלם ב-4 תשלומים שווים כמפורט בעמ' 3.  

מספר תשלומים                        )עד 4 תשלומים(  

שם בעל/ת הכרטיס                                                               סוג הכרטיס  

מס' ת"ז:       מס' הכרטיס    

)3 ספרות אחרונות בגב הכרטיס(  סה"כ לחיוב                                                                                 CVV       תוקף הכרטיס

חתימה                                          

את הקבלה יש להוציא על שם   ולשלוח לכתובת                                

טופס הרשמה

 דמי ההשתתפות:
 1400 ₪ למשתתף חבר לשכה

 2800 ₪ למשתתף לא חבר לשכה



תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית 

תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית 
תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית 

תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית 

תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית 

תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית בחשבונאות תקינה ישראלית בחשבונאות 


