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לקוחות נכבדים 
 

אנו מתכבדים להציג בפניכם את הקורס "מנהל חשבונות עד מאזן".
 

מאז שהקמנו את המרכז להכשרת הנהלת חשבונות מעשית, אנו מקבלים עשרות
פניות של סטודנטים אשר מעוניינים לקבל השכלה מעשית בתחום ההנהלת
חשבונות ולהתקדם במקצוע. למעשה נהפכנו לנכס צאן ברזל לסטודנטים רבים
אשר מצטרפים אלינו כל יום באמצעות רכישה של קורסים אינטרנטים ללימוד

הנהלת חשבונות מעשית, וללא כחל וסרק.
 

לאור הדרישה של המון מנהלי חשבונות, בחרנו לפתוח את הקורס "מנהל חשבונות
עד מאזן" אשר יועבר באמצעות שימוש בתוכנת ה ZOOM , שם נלמד כיצד מכינים
את הדוחות הכספיים לביקורת רו"ח, תוך הדגמה ושימוש בכלים שיסיעו לנו לבצע

את אותן התאמות גם בחברה שלכם. 
 

נוסף לזאת, אנו מזמינים אתכם לבקר באתר אינטרנט שלנו שם ניתן לקבל מידע רב
בתחום לרבות צפייה בסרטונים ומאמרים שעוסקים בתחום בכלל, ובהנהלת

חשבונות מעשית בפרט. 
 

אנו פועלים ללא הרף להמשיך לקדם עוד מגוון נושאים נוספים בתחום ההנהלת
חשבונות ולבנות קורסים אינטרנטים אשר מותאמים לצרכים המשתנים של

לקוחותינו, תוך הקפדה על מקצועיות ורמה גבוהה שמותאמת לכלל לקוחותינו. 
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גישתנו הייחודית היא לשלב את התיאוריה של לימודי ההנהלת חשבונות, ביחד עם
לימודים פרקטים ברמה גבוהה מאוד, תוך חתירה למצוינות ואפשרות לתת לכל

הסטודנטים שלנו מענה לימודי מבלי כל ידע מקודם. 
 

הקורס "מנהל חשבונות עד מאזן" מאפשר לסטודנטים שלנו לרכוש ידע יקר ערך
 שיסייע להם להתקדם מקצועית בתחום, וגם ייתן להם ביטחון וכלים להתקדם

לתפקידי מפתח וניהול צוות עובדים. 
 

הלכה למעשה, החזון העסקי שלנו מבוסס על שלושה אדנים: 
 

1.    להנגיש את מקצוע ההנהלת חשבונות לכל מי שיחפוץ. 
 

2.    ללמד את החלק הפרקטי של המקצוע, תוך הקפדה על גמישות, ורמה גבוהה
       ומקצועית ככל הניתן.   

 
3.   לתת להם את הביטחון והסיוע לפרוץ דרך ולהשתלב בתפקידי מפתח בחברות.     

 
הגישה הייחודית שלנו משלבת חתירה לאיכות למידה גבוהה ובד בבד מסבירה
לסטודנטים את הנושא המבוקש תוך גמישות ארגונית וסיוע פרטני במקרים

מסוימים.  
 

אנו התחלנו את הפעילות שלנו בתחילת שנת 2021 כאשר אם היווסדנו התוספו לנו
עשרות סטודנטים אשר נהנים מלימודי פרקטיקה בתחום, ובגמישות מירבית תוך

הקפדה על רמה גבוהה של לימודים מעשיים. 
 

לאורך כל תקופת הלימודים אנו עומדים לרשות הסטודנטים שלנו במתן סיוע, יעוץ
והכוונה ואפילו לעיתים אוזן קשבת שתסייע להם להתקדם בתחום. 

 
 
 

החזון שלנו
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"בפעם הראשונה שנאלצתי להכין את המאזן לביקורת רו"ח, זה היה קשה ככריעת
ים סוף. תחילה התחלתי לא נכון בסגירות, ביצעתי פעולות אשר נאלצתי לבטל
אותם לאחר מכן, ובכלל כל התהליך היה לי מאוד קשה ללא הכוונה. בקורס
"הנהלת חשבונות עד מאזן", אני הולך ללמד אתכם בדיוק כיצד לסגור את המאזן
לביקורת רו"ח, ומכאן תוכלו להתקדם מקצועית ולשדרג את השכר שלכם לעילא

ולעילא" (שי שטרית)
 

בקורס להנהלת חשבונות עד מאזן, אנו הולכים להסביר לכם בדיוק איך מתחילים
את הסגירות השנתיות לביקורת רו"ח החל מהתאמת הכנסות ועד רישום פקודות
יומן נוספות. כמו כן נעבור על כל הדברים הכי חשובים לביקורת כגון: רכוש קבוע,

התאמות בין חברתיות, התאמות בנק, הלוואות כרטיסי אשראי וכיוצא בזה. 
 

למעשה אנו נלמד אתכם את כל התהליך של הסגירה השנתית ונגלה לכם את כל
הסודות של המקצוע על מגש של כסף ובצורה מובנת ונגישה. ככה שהמטרה היא
שתיישמו את הדברים בחברתכם, ואף תגדילו לעשות ולהתקדם מקצועית וכלכלית
במקום עבודה חדש, כי השכר שמרוויח מנהל חשבונות ראשי גבוה באלפי שקלים

משכר של מנהל חשבונות זוטר. 
 

במהלך הקורס אנו נעביר לכם בנוסף חומר לימודי וגם קבצים רבים באקסל אשר
יסייעו לכם לבצע את כל ההתאמות השנתיות והרלוונטיות לסגירת המאזן. 

 
אנו סבורים שכל מנהל חשבונות שיסיים את הקורס, יוכל להשתלב בכל חברה
במשק, הואיל והוא יקבל את הידע המקצועי והבסיסי הטוב ביותר, ככה שהוא יוכל

לבצע התאמות ולהשתלב בכל חברה אשר יחפוץ 
 
 

הקורס מנהל חשבונות עד מאזן
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מרצה הקורס הינו שי שטרית מנכ"ל בית העסק "תכל'ס הנהלת חשבונות מעשית".
בעל תואר ראשון במשפטים LL.B, והשכלה רחבה בתחום הפיננסים. כאשר את

לימודיו עשה בלימודי ייעוץ מס, הנהלת חשבונות 1+2 וחשבות שכר. 

במהלך ה 15 שנים האחרונות המרצה עוסק בתחום הפיננסים בחברות שונות
ומגוונות, ככה שתוכלו לקבל ממנו הרבה ידע והתיחסות שונה לכל סוג ואופי של
חברה. כמו כן, הוא עוסק ביעוץ משכנתאות וליווי זוגות צעירים לרכישת את הדירה

הראשונה שלהם. 
 
 
 

מרצה הקורס

פרטים נוספים
 

דרישות קדם לקורס: הקורס מיועד למנהלי חשבונות עם ניסיון של לפחות שנתיים
בתחום ההנהלת חשבונות. 

 

משך הקורס: 8 מפגשים, פעם בשבוע בימי ד', בשעות 20:00-21:30 
 

עלות הקורס: 1589 ₪. 
 

 . ZOOM הקורס יתקיים ב
 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו לטלפון 054-787-1766. 
 

www.shaishitrit.co.il :אתר האינטרנט שלנו
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שיעור 1: שלבים ראשונים בהכנת הביקורת: 
 

בשיעור הראשון אנו נעמוד תחילה על הביקורת והכנת הדו"ח לרו"ח ברמת המאקרו.
ובנוסף נכנס כבר לעובי הקורה, ונלמד כיצד מתחילים את הביקורת לקו"ח החל

מהתאמת הכנסות, פקודת שכר והתאמת מקדמות. 
 

שיעור 2: התאמת חשבונות מיסים.
 

בשיעור השני אנו נבצע התאמות של כל החשבונות שקשורות לדיווח לרשויות
לרבות התאמת מע"מ, ביטוח לאומי טופס 102, התאמת מס הכנסה ניכויים טופס
126 וטופס 856. כמו כן נעמוד על יתרת עודפות כאשר המטרה לבצע התאמה

מלאה מול יתרות שע"מ.
 

שיעור 3: התאמות בנק ואשראי. 
 

אחד השיעורים היותר חשובים ביחס להכנת המאזן לביקורת רו"ח עוסק בהתאמות
בנק הואיל ויש לה השלכה מעשית על יתר החשבונות במאזן. 

 
שיעור 4: רכוש קבוע וקופות. 

 

בשיעור אנו נלמד תחילה כיצד מנהלים את הרכוש קבוע בספרי החברה, כאשר
בהמשך נעמוד על כל חשבונות הקופה השונים בחברה לרבות קופות מזומן, שקים

לפירעון, שקים לגביה, קופת אשראי, שקים לניכיון, וקופה קטנה.
 

שיעור 5: עובדים ושכר. 
 

כאן אנו נעמוד על כל החשבונות וההתאמות שקשורות להתאמת עובדים לרבות
חו"ז עובדים, התאמות של קופות גמל, דו"ח חבויות, טפסי 161, אישורים וכיוצא

בזה. כמו כן נראה כיצד כל החשבונות מתואמים לנו לפקודת שכר ולטופס 126. 
 
 
 
 
 

סיליבוס 



page 06

שיעור 6: לקוחות וספקים. 
 

כאן אנו נתחיל לבצע ולהתאים את הלקוחות והספקים שלנו לצורך התאמה שנתית.
כמו כן נראה כיצד אנו מכינים את הדו"ח גיול ספקים ולקוחות, התאמת חברות
קשורות, התאמת חו"ז בעלים, ביצוע שערוכים ולבסוף פקודת חתכים הוצאות

לשלם/מראש. 
 

שיעור 7: רווח והפסד. 
בשיעור הזה אנו נעבור על כל החשבונות התוצאתים ברווח והפסד, לרבות התאמת
דו"ח נסיעות לחו"ל, תרומות, קנסות, כיבודים, מתנות, ביטוחים, הוצ' מימון, ארנונה

וכיוצא בזה. 
 
 

שיעור 8: עד מאזן.
 

בשיעור האחרון אנו נעבור על יתר החשבונות שיש להתאימם לביקורת רו"ח, כמו כן
נראה כיצד לבצע שיערוך ולהתאים את היתרות למאזן. לבסוף אני יעבור אתכם על

הכנת כל הדוחות הרלוונטיים למאזן ונבצע סיכום של הקורס והמשך הלמידה.
 
 
 

 
 
 

סיליבוס 
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ביצוע התאמת קופת שקים לגביה אל מול חשבון שקים בספרי החברה. יש להכין דו"ח אקסל
אשר מפרט את כל השקים שנמצאים פיסית בחברה ובנוסף, את כל השקים שנמצאים

למשמרת בבנק. 

ביצוע התאמת קופת מזומן אל מול חשבון קופת מזומן בספרי החברה. יש להכין דו"ח אקסל
אשר מפרט הכסף המזומן שנמצא בחברה, ולהחתים את המנכ"ל/מנהל כספים. 

ביצוע התאמת שקים לפירעון אל מול יתרת שקים לפירעון. יש להכין דו"ח אקסל מפורט
אשר מציג את רשימת כל השקים אשר עדיין לא נפרעו בשנת המס. 

ביצוע התאמה של שקים לניכיון אל מול ספרי החברה. יש להכין דו"ח אקסל שמציג את
פירוט השקים בניכיון בבנק שעדיין לא נפרעו. 

יש לבצע התאמה של קופה קטנה אל מול ספרי החברה, מומלץ לבצע הפקדה של הקופה
קטנה בבנק לקראת סוף השנה.

יש להכין דו"ח קופה קטנה ולהחתים את הגורם בחברה שמנהל את הקופה לרבות
מנכ"ל/מנהל כספים. 

ביצוע התאמה של תקבולי אשראי אל מול אישורי יתרה מחברות הסליקה (הכנסות).

ביצוע התאמה של הוצאות אשראי אל מול חשבון אל מול חשבון כרטיסי אשראי. יש להכין
אקסל מפורט אשר מציג את פירוט האשראי ואת יתרת ההתחייבות אשר עומדת לשנת המס.

(הוצאה).

אישור על יתרת קופה קטנה. 

אישור בנק על הפקדת קופה קטנה במידה והכסף הופקד בחשבון לקראת סוף השנה. 

יש לקבל אישור שנתי על היתרה לסוף השנה מכל חברות האשראי הקיימות (בין אם זה לקוח
ובין אם זה ספק).

יש לצרף את הפירוט אשראי בגין כל כרטיסי אשראי של החברה. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישורים:

 

 

 

 

קופות ואשראי 
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יש  לבצע התאמות בנקים אל מול אישורי היתרות שניתנו מהבנק לסוף השנה. 

יש לבצע התאמת פיקדונות אל מול אישורי יתרות שניתנו מהבנק לסוף השנה. 

יש לבצע התאמה ושיערוך של כל הלוואות שהתקבלו על ידי הבנק. 

התאמה אל מול חשבון מניות ונירות ערך. 

ביצוע שיערוך לפי מטבע מוביל ולפי דרישה. 

יש לבקש אישור יתרות בנק בגין כל בנק בנפרד, בגין שנת המס הרלוונטית. שם ניתן למצוא
את יתרות עו"ש, פיקדונות, הלוואות וערבויות. 

יש להמציא אישורים מבנקים ו/או חברות השקעות בגין קבלת ריבית/דיבידנד על השקעות
בניירות ערך לרבות ניירות ערך זרים.

יש להמציא אישורים מבנקים ו/או חברות השקעות בגין קבלת ריבית על פיקדונות ותוכניות
חסכון.

יש להמציא אישורים מבנקים ו/או חברות השקעות בגין רווחים ו/או הפסדים מעסקאות
ממניות וניירות ערך.

יש להמציא ולרכז את כל לוחות הסילוקין בגין כל הלוואה שניתנה על ידי הבנק. 

אישור בגין ניירות ערך ומניות של החברה. 

יש לסמן בדפי הבנק את כל התשלומים שבוצעו בגין שנת המס הקודמת כמו, תשלום שכר
ומשכורות, קופות גמל, ומיסים. 

במידה ויש לחברה שעבודים לבנקים, יש לקבל אישור על כך מהבנק.

יש להוריד ולשמור טופס 867  (אישור שנתי של ניכוי מס במקור).

 

 

 

 

 

 

  אישורים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בנקים 
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רכוש קבוע

יש לראות תחילה שכל פקודה שנרשמה ברכוש קבוע, היא באמת הוצאה אשר מהווה יתרון
מתמיד ולא הוצאה פירותית. 

יש לבדוק שסיווג ההוצאה בגין הרכוש קבוע היא תואם לחשבון הרלוונטי. 

יש לבדוק שהיתרה מופחתת בשנת המס הקודמת תואמת ליתרת פתיחה לשנת המס
הנוכחית. 

יש לראות שכל הסכומים בחשבון רכוש קבוע הם מעל 500 ₪. במידה ומדובר בסכומים
נמוכים יותר, אזי ניתן יהיה לדרוש הוצאה פירותית בהתאם לעקרון המהותיות. 

יש להכין דוח אקסל עם פירוט כל החשבוניות בספרים, כמו כן לרשום בפרטים את סוג
ההוצאה ואת שם הספק.

במידה ואתם מכינים את הפחת בספרי החברה. יש לראות שהעלות המופחתת בטופס יא
מתאימה לעלות המופחתת בספרי החברה לאחר רישום פקודת פחת. 

 

 

 

 

 

 

  
 

יש לצלם את כל מסמכי רכישה ו/או מכירה ולצרף לדו"ח אקסל. 
יש לצרף את טופס יא. 

מסמכי רכישה ומכירה מטבע חוץ וחישוב הרווח מהפרשי השער.

  אישורים:
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יש לבצע התאמת פקודת שכר אל מול טופס 126. 

יש לבצע התאמה של חו"ז עובדים. 

יש לבצע התאמה של חשבונות אחרים כגון: הלוואות, מקדמות, והוצאות עובדים. 

יש לבצע התאמה של כל חשבונות קופות גמל/פנסיה של עובדים. 

יש לבצע התאמה של חשבון חו"ז נסיעות לחו"ל במידה וישנם עובדים שקיבלו כסף על
חשבון הנסיעה. 

יש לבצע פקודת הפרשה בגין קופות גמל לעובדים אשר לא הופרש בגינם הפרשה פנסיונית
לשנת המס. 

יש לבצע התאמה של חבות חופשה&הבראה. 

יש לצרף טופס 126 בגין השנה הרלוונטית. 

יש לצרף פקודת שכר לחודש דצמבר לשנת המס הרלוונטית. 

אם ישנם עובדים שקיבלו הלוואה, יש לצלם את הסכם הלוואה. כמו כן יש לצרף את
החשבונית מס שהופקה לעובד לרבות מע"מ. 

יש לבדוק ולבצע התאמה בגין תשלומים לקופות גמל. 

יש לצרף דו"ח חבות חופשה והבראה מהתוכנת שכר. 

אישורי קופות גמל וקרנות פנסיה על הפקדות בשנת המס 

אישורי קרן השתלמות על הפקדות בשנת המס.

אישורי תשלומי פרמיה לביטוח חיים ואובדן כושר עבודה בשנת המס.

אישור יתרה ממקופה מרכזית לפיצויים. 

אישור מסוכן הביטוח על תשלום לקופות גמל בגין חודש 31/12. 

יש לצרף את כל טפסי 161 לשנת המס הרלוונטית.

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

   אישורים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

שכר עובדים וקופות גמל
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יש לבצע התאמת ספקים ולקוחות לרבות התאמה פנימית בספרים. 

יש לבצע התאמה של ספקים או לקוחות אל מול כרטסת ובעיקר כאשר עסקינן ביתרה
חובה בספקים, וזכות בלקוחות.  

יש להכין דו"ח חובות מסופקים/גיול ספקים ליום 31/12

יש לבצע התאמה אל מול חברות קשורות והכנת דו"ח אקסל בגין ביצוע ההתאמה. 

יש להכין רשימה של לקוחות/ספקים אשר יד עמם בעיות משפטיות. 

יש לראות שחשבון אישור ניכוי מס במקור ספקים נמצא על יתרת אפס.

יש לקבל אישורי ניכוי מס במקור מלקוחות+התאמתם לספרי החברה. 

יש להכין טבלה עם פירוט על החובות האבודים בחברה, ולהחתים את עו"ד. 

יש לבצע שיערוך במידת הצורך ליום 31/12

יש לבצע התאמה של חשבונות סופשנתיים כגון: הוצאות לשלם, הוצאות מראש. 

יש לצרף כרטסות לקוחות/ספקים בגין כל הלקוחות הגדולים של החברה. 

יש לצרף אישורי ניכוי מס במקור לקוחות. 

יש לקבל אישור מעו"ד החברה בגין תביעות או תהליכים משפטיים כנגד ולזכות החברה. 

יש לצרף כרטסות של כל החברות הקשורות לחברה (חברות אם, בת). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   אישורים:

 

 

 

 

ספקים ולקוחות
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יש לצלם את כל השוברים בגין הדיווח. 
יש לצרף טופס 126 + 856. 

יש לצרף את כל ההתאמות השנתיות לרבות פירוט דפי בנק וסימון כל התשלומים למיסים
אשר שולמו בגין שנת המס הקודמת.

לצרף אישור דיווח טופס 126, 856, וטופס 100 לביטוח לאומי. 

  אישורים:

יש לבצע התאמה שנתית באקסל בגין כל מוסדות המיסוי כגון:
מס הכנסה ניכויים.

חשבון עודפות.
חשבון ניכוי מס במקור ספקים/לקוחות.

ביטוח לאומי.
מס הכנסה מקדמות. 

ביטוח לאומי. 
אחר. 

יש לבצע התאמת הכנסות לשנת המס. 

כל ההתאמות לעיל יבוצעו בהתאם לטפסי 126 +856. 

יש לבקש מהרו"ח דוחות שע"מ לביצוע התאמה שנתית.  

יש לראות שהיתרה בחשבונות מוסדות הינה היתרת תשלום ליום 31.12

יש לדווח טופס 100 לביטוח לאומי. 

יש לדווח טופס 126 לרשות המיסים. 

יש לדווח טופס 856 לרשות המיסים. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

מוסדות מס
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יש לבצע התאמת חו"ז של כל בעלי המניות בגין שנת המס. 

יש לראות שכל התנועות בחשבון מקורם במשיכות פרטיות או הון בעלים. 

יש לראות שלכל פקודה או משיכה יש אישור או אסמכתא רלוונטית בגין המשיכה. 

חשוב להכין דו"ח אקסל בגין פירוט המשיכות והפקדות בעלים. 

במידה והיה תשלום דיבידנד, יש לבדוק שהניכוי נכלל בטופס 856. 

 
 

 

 

 

 

 
 

בעלי מניות ואחר

יש לצרף טופס 106 של כל בעלי השליטה בחברה. 
יש לצרף דו"ח משיכות פרטיות.

  אישורים:
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יש לבצע ספירת מלאי ליום 31 בדצמבר. 

יש להכין דוחות נסיעה לחו"ל ומסירת כל ניירות העבודה לרו"ח.

יש להכין דו"ח אירוח אורחים מחו"ל ומסירת ניירות העבודה לרו"ח. 

אישור מהעירייה על תשלום ארנונה לשנת המס הרלוונטית.

יש להעביר העתקים מכל הסכם, התקשרות ואו חוזה שיש לחברה כלפי צד שלישי.

הסכמי רכישה או מכירת נכסים קבועים (דירה, מכונית וכו’).

יש לבדוק שנרשמו כל הוצאות ביטוח עסק לשנת המס, כמו כן יש לצלם את כל הפוליסות
הרלווניטיות לשנת המס. 

יש לצלם את החוזה שכירות. 

יש להמציא אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על תגמולי מילואים, דמי אבטלה, דמי לידה,
חל"ת, פגיעה בעבודה וכיוצא בזה.

דו"ח תמחיר שכר לחודש דצמבר. 

פירוט כל התרמות בשנת המס וצילומם, תוך ביצוע הבחנה בין תרומות מוכרות לעניין סעיף
 .46

יש לצלם את כל רישיונות הרכב של החברה, ולרשום את מספר הקמ"ש של הרכב ליום 31
לדצמבר.

דו"ח ריכוז הוצאות כיבוד. 

דו"ח הכנסות זקופות לשנת המס הרלוונטית. 

טופס 106 של בעלי המניות בחברה +ת.ז. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

רווח והפסד ואישורים נוספים
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למה קורס מנה"ח חשבונות עד מאזן? 
 

לפני שאני יענה לכם על השאלה, בואו תשמעו סיפור,
 

כשהייתי מנהל חשבונות צעיר, למדתי את רוב התחומים בהנהלת חשבונות, יחד עם זאת, ידעתי
שהחיסרון הכי גדול שלי שאני לא יודע לעשות דיווח למוסדות, ואני לא יודע לבצע את כל
ההתאמות עד מאזן. למרות זאת, חיפשתי עבודה על מנת שאוכל להתקדם בתחום. כמעט בכל
מקום חיפשו "מנהל חשבונות עד מאזן" ולכן היה לי מאוד קשה למצוא עבודה ולהתקדם בתחום.
יחד עם זאת, ידעתי טוב לשווק את עצמי בראיון עבודה, ולכן הצלחתי למצוא משרה כמנהל

חשבונות ראשי בחברה אבטחה גדולה.
 

למזלי הרב, מנכ"ל החברה די נדלק עלי ונתן לי את הצ'אנס הראשוני, יחד עם זאת, לא הייתי
מספיק מקצועי בתחום. כאשר התבקשתי לסגור את הספרים לביקורת, מנכ"ל החברה שלח אותי
להשתלמות יומית אצל הרו"ח של החברה על מנת שיסביר לי מה מצופה ממני. אז לאחר שלמדתי
וכתבתי על כתב את כל הדרישות שלו, עמלתי קשה מאוד על מנת להתאים את כל היתרות למאזן.

 
יחד עם זאת, כאשר סיימתי לבצע את כל ההתאמות והגשתי את הקובץ אחיד לרו"ח, קבלתי המון
ריג'קטים ונאלצתי להמשיך לעמול קשה על המאזן. לאחר שסגרתי סוף סוף את המאזן וקבלתי
אישור מהרו"ח שהכל תקין, נשמת לרווחה והסתכלתי על עצמי במראה ואמרתי "רק אם מישהו

היה מלמד אותי איך עושים את זה, הייתי סוגר את הספרים בקלות רבה יותר" 
 

הקושי בסגירת המאזן לרו"ח לא נעוץ בעבודת ההנהלת חשבונות עצמה, אלא בקושי שאף אחד
לא רוצה ללמד אתכם על חשבונו את כל סודות המקצוע, הואיל וכל מנהל חשבונות ראשי רוצה
לשמור על מעמדו ועל מקום עבודתו. ולכן קשה ללמוד כיצד מבצעים את כל הסגירות של המאזן

כהלכה. 
 

אם אתם רוצים להמשיך לעבוד כמנהלי חשבונות זוטרים ולקבל שכר נמוך יחסית, אזי הקורס
"מנהל חשבונות עד מאזן" לא נועד בשבילכם. יחד עם זאת, אם אתם רוצים להתקדם בתחום
ההנהלת חשבונות ולהיות בעתיד מנהלי חשבונות ראשיים ולנהל עובדים. אזי אין מנוס, ואתם

חייבים ללמוד כיצד להכין את הדוחות הכספיים עד מאזן.
 
 
 
 
 
 



1) האם הקורס מתאים לי? 

2) מה קורה אם אני מפסיד שיעור ? 

3. האם בעקבות הקורס אני אוכל בצורה עצמאית להכין את הספרים לביקורת רו"ח ? 

4. כמה עולה הקורס? וכיצד מתבצע תהליך הרכישה? 

5. כיצד נלמד הקורס? וכמה תלמידים יש בכל כיתה? 

יש לכם עוד שאלות ?

 

 

הקורס מתאים בעיקר למנהלי/ות חשבונות ותיקים/ות בתחום עם ניסיון של לפחות למעלה משנה. אנו סבורים שלמנהלי/ות חשבונות
צעירים/ות היה קשה להשתלב בקורס הואיל ובקורס ונלמדים נושאים שנדרש לגבם ידע מוקדם.

אל דאגה, במידה ותפסידו שיעור בזום, תמיד תוכלו להשלים את השיעור בזמנכם החופשי, הואיל וכל השיעורים יהיו מוקלטים והם יעלו באזור
האישי שלכם באתר הקורס, שם ניתן יהיה לצפות בכל השיעורים שהתקימו במהלך הקורס וללא הגבלה של זמן. 

חד משמעי כן, הקורס מאוד אפקטיבי ונועד ללמד אתכם הלכה למעשה איך מבצעים את כל הסגירות למאזן בפועל ולא רק בצורה תיאורטית.

אנו במהלך הקורס ניתן דגש על כל הדברים הכי חשובים בסגירת מאזן שנתי לביקורת רו"ח. ראוי לציין, שיתכן ויהיו סוגיות או חשבונות

ספציפים בחברה שלכם שלא ניתן להם יחס במהלך הקורס, יחד עם זאת, הכלים והתובנות שתקבלו בקורס, יסייעו לכם להבין כיצד מכינים את

המאזן לביקורת. על כל שאלה ספציפית אנחנו כאן. 

 

עלות הקורס 1589 ש"ח בלבד. ניתן לרכוש את הקורס באתר האינטרנט באמצעות כרטיס אשראי ובצורה מאובטחת. 

ניתן לשלם גם באמצעות BIT למספר טלפון 054-787-1766 

כמו כן ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון : שם הבנק- בנק הפועלים (12). שם הסניף: הדרים 544. מספר חשבון: 95172. 

הקורס שלנו נלמד באמצעות שימוש בתוכנת ZOOM, והוא מוגבל לעד 15 משתתפים בלבד. 

6. האם במהלך הקורס נקבל קבצים לשימוש עצמי? 
במהלך הקורס ולפני כל שיעור, יועבר אליכם בדואר אלקטרוני קבצי אקסל אשר נועדו לסייע לכם להבין את החומר הנלמד, ובנוסף יסיעו

לכם בעבודה השוטפת לבצע התאמות במקום עבודתכם. 



 

 "הכשלון היחידי בחיים,
הנו לא לנסות" 

(סבן גורן סטיבנסון)
 
 


