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 קורס לימודי תעודה מקוון בנושא:

 -חשבונאות חדשים ורענון בכללים קיימים  תקני"
 תקינה ישראלית"

 מועדי הקורס:

22.5.22 – 1.5.22 

 



 

       

 03-5116637/99טל'  | 6129201תל אביב |  29281ת.ד. | , בית לשכת רואי חשבון ע"ש קסירר 1רח' מונטפיורי 

 

 חברות וחברים יקרים,

 
במסגרת תוכנית הלימודים של האקדמיה, מוצע בזאת לחברי הלשכה קורס לימודי תעודה מקוון 

 תקינה ישראלית". –: "תקני חשבונאות חדשים ורענון בכללים קיימים בנושא
 

 .באופן מקוון, ז המצוין בתוכנית"על פי הלוויתקיים בבוקר  ..:.1, בשעה .....1.5, א'ביום הקורס יפתח 
 הקורס יועבר לרואי חשבון חברי לשכה ולמשתתפים חיצוניים.

 
 :מטרת הקורס

ששונו לסקור את תקני החשבונאות שפורסמו בשנים האחרונות ולשים דגש על תקני חשבונאות 
הקורס יכלול סקירת התקנים החדשים בנושא . לאחרונה ועל תקני חשבונאות רלוונטיים בתקופה זו

התחייבויות תלויות ונכסים תלויים וצדדים קשורים וסקירת תקני , הפרשות, הטבות עובד
הטיפול החשבונאי , מסים נדחים, ירידת ערך נכסים, החשבונאות לעניין הצגת דוחות כספיים

 . הקורס יקנה כלים פרקטיים ליישום התקנים. ת וסיווג מכשירים פיננסייםבחכירו
 

 : מתכונת הקורס
 .שעות אקדמאיות 15-כ"מפגשים שבועיים, בסה 4

 , בהתאם למועדים בסילבוס.באופן מקווןהמפגש השבועי ייערך 
 

 :תעודה
 3-כפוף להשתתפות ב, אקדמיית רו"ח של ישראל ATHENAלמסיימי הקורס תוענק תעודת גמר מטעם 

 מפגשים. 4מפגשים לפחות מתוך 
 

 :הרשמה
 www.icpas.org.il  המעוניינים להצטרף לקורס, מתבקשים להירשם באמצעות אתר הלשכה

 
 :מועד פתיחת הקורס

 ...:.1, בשעה .....1.5, 'איום 
 

 :דמי השתתפות
 .₪ ..7 -  לשכה חבר לא, ₪ .36 - לשכה חבר
 )לסיוע ברישום ניתן לפנות  בלשכה הראשונות החברות שנות 3-ב הקורסים עבור צעירים ח"לרו₪  .18

 (.03-5116655/  03-5116611לטל' 
 פנסיונר.ל₪  .7.

 
 דמי ביטול:

 ....4..3עד לתאריך  liron@icpas.org.ilהודעות על ביטול השתתפות תתקבלנה בכתב למייל: 
 

 מידע אודות הקורס מצורף בחוברת זו.
 

על  – מרכזת הוועדה המקצועית, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותשרון  מימון צדיק, ברצוני להודות רו"ח 
 הרבה להצלחת הקורס. תרומתה

 

 ,בכבוד רב
 
 נשיא לשעבר -יזהר קנה, רו"ח 

 ATHENA ר"יו
 אקדמיית רו"ח של ישראל
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 תקינה ישראלית" –תקני חשבונאות חדשים ורענון בכללים קיימים " תוכנית הקורס:

 
 

 המקצועית, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאותמרכזת הוועדה שרון מימון צדיק, רו"ח ריכוז אקדמי: 

 

 המועד הנושא שם המרצה* 

1 
 
 

 -, רו"ח חן שרייברמר 
 נשיא הלשכה

, רו"ח, נשיא יזהר קנהמר 
 ATHENAיו"ר  –לשעבר 

 אקדמיית רו"ח של ישראל
 שרון מימון צדיק,גב' 

מרכזת הוועדה  רו"ח,
המקצועית, המוסד 
הישראלי לתקינה 

 בחשבונאות
 

 
 ודברי פתיחה ברכות

 

1.5... 

 א'יום 
10:00-10:10 

 

 

, רו"ח מר אלי גולדשטיין
 יו"ר המועצה המקצועית –

 הצגה של דוחות כספיים 
 

 הצגת דוחות כספיים - 34תקן חשבונאות מספר 
 

  עקרונות לסיווג נכסים והתחייבויות
 כשוטפים/לא שוטפים

  הבחנה בין אי עמידה באמות מידה פיננסיות
להארכת הלוואה והשפעתם על לבין הסכם 

 הסיווג

 הנחת העסק החי 
  הקלות לחברות פרטיות שאין להן תנועות

 משמעותיות בהון העצמי

 שינויים שבוצעו בתקן בשנים האחרונות 
 .הצגת דוחות כספיים לדוגמה 

10:10-11:30 
 

 

 –רו"ח מר משה פרץ, 
בוועדה  משתתף קבוע 

המוסד –המקצועית 
הישראלי לתקינה 

 בחשבונאות 

 צדדים קשורים

גילוי בהקשר לצד  – 41תקן חשבונאות מספר 
 קשור

 
 זיהוי צדדים קשורים 
 דרישות הגילוי לגבי צדדים קשורים 
  צורות אפשריות למתן הגילוי הנדרש על פי

 התקן

  להמחשת הזיהוי של צדדים דוגמאות
 .קשורים

11:40-13:00 
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 המועד הנושא שם המרצה* 

. 
 

 

 – , רו"חגיל כץמר 
 בוועדהקבוע  משתתף

 המוסד – המקצועית
 לתקינה הישראלי

  בחשבונאות

 חכירות

  האפשרויות לטיפול חשבונאי לאור היעדר
 תקן חשבונאות ישראלי בנושא חכירות

  כללי החשבונאות המקובלים בישראל– 
 חכירה מימונית וחכירה תפעולית

  חכירה וההנחיה הטיפול החשבונאי בתיקון
המקצועית של המוסד לתקינה בעניין תיקוני 

 חכירה קורונה

  16הוראות IFRS על קצה המזלג 
  מעשיות להמחשת הטיפול דוגמאות

 .החשבונאי

 
8.5... 

 א'יום 
10:00-11:30 

 

 – , רו"חגיא טביביאןמר 
משתתף קבוע בוועדה 

המוסד  –המקצועית 
הישראלי לתקינה 

 בחשבונאות 
 

 עובדהטבות 

 הטבות עובד – 35תקן חשבונאות מספר 
 

  סוגי הטבות העובד 
  אופן המדידה של הסוגים השונים של

 הטבות עובד

  הבחנה בין תוכנית להפקדה מוגדרת לבין
 תוכנית להטבה מוגדרת

 חלופת המדידה להטבות בגין פיצויי פרישה 
  דוגמאות מעשיות להמחשת הטיפול

 החשבונאי
  הטבות עובד.הצגת גילוי לדוגמה בדבר 

 

11:40-13:00 
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 –, רו"ח אלעד עדינימר 
משתתף קבוע בוועדה 

המוסד  –המקצועית 
הישראלי לתקינה 

  בחשבונאות

 מסים נדחים

 מסים על ההכנסה – 15תקן חשבונאות מספר 
 

 כללים ליצירת מסים נדחים וחריגים 
 אופן המדידה של מסים נדחים 
 הצגת מסים נדחים ודרישות הגילוי 
  דוגמאות מעשיות להמחשת הטיפול

 החשבונאי הנדרש

  גילוי לדוגמה בדבר מסים נדחים.הצגת 

15.5... 

 'איום 
10:00-11:30 

 

 – , רו"חחיים אסיאגפרופ' 
–חבר הוועדה המקצועית 

המוסד הישראלי לתקינה 
 בחשבונאות 

 

סיווג מכשירים פיננסיים כהתחייבות או 

 כהון

 –( 2012)מעודכן  22תקן חשבונאות מספר 
 מכשירים פיננסיים: גילוי והצגה

 

 מהם הכללים לסיווג מכשיר פיננסי 
 טיפול במכשיר פיננסי מורכב 
  צורות אפשריות למתן הגילוי הנדרש על פי

 התקן

 של מכשירים  ת הסיווגדוגמאות להמחש

11:40-13:00 
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 פיננסיים שונים

  הצגת גילוי לדוגמה בדבר מכשירים
 פיננסיים.

4 
 

 – , רו"חדני ויטאןמר 
 –חבר הוועדה המקצועית 

המוסד הישראלי לתקינה 
 ת וחשבונאב

הפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים 
 תלויים

הפרשות,  – 10תקן חשבונאות מספר 
 התחייבויות תלויות ונכסים תלויים

 

 התנאים להכרה בהפרשה 
 חוות דעת משפטיות 
  שינוי מבני 
  דרישות הגילוי 
  הטיפול החשבונאי.דוגמאות להמחשת 

 

...5... 

 'איום 
10:00-11:30 

 

 

 – , רו"חיעל ג'רסיגב' 
יו"ר הוועדה לכללי 

 ודיווח כספי  חשבונאות

 ירידת ערך נכסים

 –( 2005)מעודכן  15תקן חשבונאות מספר 
 ירידת ערך נכסים

 

 ?מתי צריך לבדוק ירידת ערך של נכסים 
  מדידת ירידת ערך של נכס או של יחידה

 מזומנים מניבה

 ביטול הפסד מירידת ערך 
 ירידת ערך של השקעה בחברה כלולה 
  להמחשת הטיפול החשבונאי דוגמאות

 הנדרש.

11:04-11:04 

 שרון מימון צדיק,גב' 
 אקדמית מרכזת רו"ח,

מרכזת הוועדה ו
המקצועית, המוסד 
הישראלי לתקינה 

 בחשבונאות

 12:50-13:00 דברי סיכום

 

 בשמות המרצים או בסדר הופעתם. פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של נרשמים.*    יתכנו שינוים 

 **  תיתכן גלישה בשעות ההרצאות של כל אחד מהדוברים )עד רבע שעה( וזמן סיום המפגש עשוי להתארך.
 

 

 


