
 

  



 

 הערות  שעות  תת נושא  נושא 
הקמת חברה, הגדרות חברה,   רענון - הקמה 

 פתיחת כרטיסי חשבון, קודי מיון, 
   שעות   12עד  

 הקמת סוגי תנועה   
 

ללמד הקמת סוגי תנועה  
גם בריווחית וגם  

 בחשבשבת 

חשבוניות    - קליטת מסמכים   רענון - ניהול המלאי 
קניות / מכירות, פתיחת כרטיסי 

ן יתרה עדכנית  מלאי תוך עדכו
 למלאי, קבלו, הפקדות

 
פתיחת כרטיסי מלאי, 

  בדיקתעדכון המלאי,  
בתוכנה אל    יתרת המלאי 

מול ספירה פיזית ורישום  
 פקודת יומן 

תוכנה רב שנתית מול  
 רענון - תוכנה שנתית 

 הסבר נושא העברת הכנסות 
 

  

 קליטת יתרות פתיחה נתונות  רענון - פתיחה יתרות  
 

  

הוצאות, הכנסות, תשלומים כולל   ן רענו - פקודות יומן 
סוגי תנועה מתאימים לטופס  

 , מכירת רכוש קבוע856

 
  

- מקדמות למס הכנסה 
 רענון 

  
 

  

ניכויים במקור מלקוחות /   רענון - ניכויים במקור 
 ספקים

 
  

   רענון - הוצאות עודפות 
 

  

קליטת נתוני נכסים, חישוב פחת,   רענון - קבוע רכוש  
יא   מכירת נכס, הפקת טופס

ורישום פקודות יומן בגין הפחת  
 ונות במערכת הנהלת החשב

 
  

 קליטת דף בנק וביצוע התאמה  רענון - התאמת בנק 
 

  

 הפקת דוח מע"מ  רענון - דוח מע"מ 
 

הסבר מפורט אודות חוקי  
מע"מ לשידור והצגת  

לרבות  החשבוניות,  
תביעת תשומות עד חצי  

מועדי    -   שנה, לידיעה
הדיווח בהתאם  
ונים  לתשלומים הש

דואר, אינטרנט,    - לדוגמא  
פריסה של    שעמ

תשלומים, ריבית על  
 מה  ותשלומים וכד

,  PCNהגדרות נתונים לדוח   רענון  
באמצעות    -   PCNשידור מע"מ  

 מ, קומסיין" שע

 
  

 החזר מע"מ   
 

  

   חשבונית עצמית  

 אובליגו / גיול חובות  רענון - לקוחות 
 

על הסטודנט לדעת לקרוא  
בות  כרטיס חשבון לר

הבנת יתרה סופית נכונה  
 אובליגו( של הלקוח )

התאמות סוף שנה /   
 רענון - חשבונות חתך 

, הכנסות לקבל / הכנסות מראש 
 הוצאות לשלם / הוצאות מראש 

  

  12  סה"כ חזרה ורענון 

מבוא לאקסל, הוספת   EXCEL 8 יישומי מחשב 
עמודות ושורות, הזנת  

נתונים, עיצוב, נוסחאות  

   2 1מעשית לבעלי סוג הנהלת חשבונות 

 

 



 

נתונים  בסיסיות, יצוא  
מתוכנת הנהלת חשבונות  

 לאקסל 
 הנה"ח עצמאים  8 דיווח תקבולים ותשלומים  הנה"ח חד צידית 

   2 קליטת רשומון יבוא  יבוא 

   1 רישום פעולות במט"ח, שיערוך  מט"ח 

באמצעות הפקת  תאוריה   1   דוח תזרים 
 דוח מחשבשבת 

דיווח אלקטרוני לרשויות  
 המס 

 5הערה בנושא בגיליון   2 856

כולל בדיקה,   126  - ביטוח לאומי    
 שידור למלל ומועדי דיווח

 חצי שנתי / שנתי  1

כולל בדיקה,   126  - מס הכנסה    
שידור לרשות המיסים ומועדי  

 דיווח

 
  

הקמת עובד, כולל המערך   משכורות 
  - הפנסיוני, נקודות זיכוי בסיסיות  

 2.75,  2.25רווק / רווקה  

15   

 הפקת תלוש שכר   
 

  

והעברת    - קת פקודת שכר  פה  
פקודות היומן במערכת הנהלת  

 החשבונות 

 
  

חיוב העובד בריבית, כשעובד    
 ביתרת חובה בגין הלוואה

 
  

 דוחות ניכויים   
 

  

רשות    1000מערכת  
 המיסים 

  1   

מערכת מייצגים, מערכת  
 פניות הציבור  

  1   

   1   אתר ביטוח לאומי 

   2   מ " שע 

מרכז סליקה    -   "במס 1   סליקה 
בנקאי בע"מ, הסבר 

 הנושא 
סריקה ממוחשבת וקשר   1   חשבונית דיגיטלית 

עם תיק פרקטי, ארכיון 
דיגיטלי כולל חשבוניות  

 דיגיטליות 

מהותן וחשיבותן של  הבנת   פעולות נוספות רו"ח 
 הפעולות הנוספות 

2   

 איתור תנועות מקוצר / מפורט  איתור תנועות 
 

מים  איתור פעולות / סכו
 שונים על פי חיפושים  

בדיקת רציפות  
 אסמכתאות 

הסבר חשיבות רציפות   1  
אסמכתאות הכנסות /  

 מכירות 
   4   דוחות 

     אינדקס חשבונות   

     אינדקס קודי מיון  

     אינדקס סוגי תנועה  



 

הסטודנט ידרש להפגין     כרטסת   
בקיאות בקריאת כרטיס  

 חשבון 
     ניתוח כרטיסים ידני   

     גיול חובות   

     דוח מע"מ   

     טופס י"א  

     דוח התאמות בנק  

     מאזן בוחן  

     דו"ח רוה"ס   

     דוח הכנסות זקופות   

     דוח תזרים   

  –   פרוייקט הגשה לרו"ח 
 שני חודשי עבודה 

לימוד    - עבודה עצמית   15 5גיליון    - ראה נספח ב'  
עצמי לצורך הכנת  

 הפרוייקט 
    79   סה"כ שעות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 פרוייקט גמר  
 מטרות 

 של שנת מס מלאה כולל יתרות פתיחה .  ומקצועית .הכנת התלמידים לעבודה מעשית 1

 . פרויקט הגמר יערך על פני חודשיים 2

 .  הגשת תיק מאזן לרואה חשבון 3

 נושא 
 

 הערות 

   הכנסה משירותים חשבוניות מכירה /    

   חשבוניות קניה והוצאות   

   חשבונית זיכוי על מכירה / קניות   

   יתרות פתיחה לחודש שיוחלט   

ספקים, מוסדות    - תשלומים    
ממשלתיים, הפרשות פנסיוניות, 

 משכורות  

  

   התאמות בנק   

הצגת שלושה    - רישום רכוש קבוע    
 נכסים 

  

      

   כויים ומקדמות ני   דוחות מע"מ,  

 מהחשבשבת   לשידור מע"מ  PCNיצירת קובץ    

      

   דוחות רווח והפסד    

   מאזן   

   התאמת בנק   

עובדים, דוחות    2  - הפקת תלושי שכר ל משכורות 
 102,  101תמחיר חודשי, פקודת שכר,    - 

 126שידור טופס  

 

לשנה הנדונה ויצירת    856הפקת דוח   856
 קובץ לשידור 

 

הגשת חומר  
לרואה חשבון  

 לביקורת 

 
  

  

 
בדיקת דוח כספי שנה קודמת לעומת  

 מאזן בוחן בספרי העסק 
הסבר בכיתה על חשיבות הקלדת הפעולות  

 הנוספות 
 בדיקת יתרות מאזן הבוחן   31.12  - מאזן בוחן ל  

 לדוחות האישיים   של המנהלים   106טפסי    

, אישור  31.12  - אישור יתרה נכון ל  
 תקבל מהבנק שה

  

פיצויים של העובדים  אישורי יתרות    
 31.12  - נכון ל

  

   דוח חבות פיצויים  

   והתאמה לספרים   126טופס    

 126התאמת זקופות ושכר לדוח   דוח הכנסות זקופות   

הצגת ק"מ של כל הרכבים בבעלות העסק,   מספרי ק"מ של הרכבים   
 31.12נכון ליום  



 

חות היתרה בשנה  התפת  - יתרת ספקים    
 עוקבת 

  

התפתחות היתרה    - יתרת לקוחות    
 בשנה עוקבת 

  

יתרות ספקים / לקוחות חו"ל במידה    
 ויש

  

   דוח ספירת מלאי   

התפתחות    - יתרת קופה לסוף שנה    
היתרה בשנה עוקבת, כולל דוח ספירת  

 קופה 

 קופת מזומנים, קופת שיקים 

  התפתחות היתרה  - המחאות לפרעון    
 בשנה עוקבת 

  

התפתחות היתרה   - המחאות לגביה    
 בשנה עוקבת 

  

ניתוח יתרה    - כרטיסי עובדים    
 והתפתחותה בשנה עוקבת 

  

התאמת יתרה לאישור    - הלוואות    
 יתרה, לוח סילוקין לשנה עוקבת 

תוך הבנת נושא חלויות שוטפות / חלויות  
 לזמן ארוך  

נדרש  במידה והעסק שוכר את הנכס,   שכירות   
 לביקורת, הסכם שכירות להציג  

הצגת חשבונית    - הכנסות לקבל    
 שהוצאה בשנה עוקבת 

  

   הצגת חשבונית   - הכנסות מראש    

   הצגת חשבונית   - הוצאות מראש    

   הצגת חשבונית   - הוצאות לשלם    

ניתוח כרטיס, השקעות    - כרטיס בעלים    
מול משיכות, והבנת הצגת היתרה  

 ט 3מבחינת סעיף  

  

להציג שיעורי    - במידה וזה מפעל יצרני    
 חלוקת הוצאות 

במידה ומפעל יצרני, נדרש לחלק הוצאות  
חומרים, עבודה, חרושת,    -על פי חלוקה  

 פחת וכמובן קבוצת ההוצאות הנוספות 
   - דוח רווח והפסד    

 - התאמת מע"מ לפי שעמ    - מכירות    
esna 

  

   שלמות הוצאות והכנסות   

   התאמת יתרה  - יסי אשראי ספקים  כרט  

התאמת    - כרטיסי אשראי לקוחות    
 יתרה

  

  דוח נסיעות לחו"ל  

 

 15-שעות פרוייקט כ 


