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 לקוחות נכבדים  

 . חשבונות עד מאזן"ורס "מנהל הק להציג בפניכם את אנו מתכבדים 

אנו מקבלים    ת הנהלת חשבונות מעשית, המרכז להכשרמאז שהקמנו את  
השכלה מעשית בתחום    לקבלעשרות פניות של סטודנטים אשר מעוניינים  

חשבונות   למעשה  ההנהלת  במקצוע.  ברזל  ולהתקדם  צאן  לנכס  נהפכנו 
יום   כל  אלינו  מצטרפים  אשר  רבים  של  לסטודנטים  רכישה  באמצעות 

 . כחל וסרקוללא הנהלת חשבונות מעשית,   קורסים אינטרנטים ללימוד

י חשבונות, בחרנו לפתוח את הקורס "מנהל  מנהל לאור הדרישה של המון  
, שם   ZOOMתוכנת ה ביועבר באמצעות שימוש זן" אשר חשבונות עד מא

הכספי  הדוחות  את  מכינים  כיצד  רו"חי נלמד  לביקורת  הדגמה    ם  דו"ח 
 .  ושימוש בכלים שיסיעו לנו לבצע את אותן התאמות גם בחברה שלכם

לקבל    ניתןשם  באתר אינטרנט שלנו  אנו מזמינים אתכם לבקר  נוסף לזאת,  
רב צפייה    בתחום  מידע  בתחום מאמרים  ו בסרטונים  לרבות    שעוסקים 

 .  ת חשבונות מעשית בפרט בכלל, ובהנהל

פ בתחום  אנו  נוספים  נושאים  מגוון  עוד  לקדם  להמשיך  הרף  ללא  ועלים 
חשבונות   קורסים  ההנהלת  לצרכים  טים  אינטרנולבנות  מותאמים  אשר 

מקצועיות   על  הקפדה  תוך  לקוחותינו,  של  גבוהה  המשתנים  ורמה 
 שמותאמת לכלל לקוחותינו.  

 

 

 בברכה והצלחה 

 

 שי שטרית 
 מנכ"ל  
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 החזון שלנו.
הייחודית  ג הישתה  ההנהלת  י שלנו  תחום  של  התיאוריה  את  לשלב  א 

חתירה   תוך  מאוד  גבוה  וברמה  פרקטים  לימודים  עם  ביחד  חשבונות, 
מבלי  הנושא  למצוינות ואפשרות לתת לכל הסטודנטים שלנו מענה ללמוד  

 כל ידע מקודם כל שהוא.  

"מנהל חשבונות עד מאזן" מאפשר לסטודנטים שלנו לרכוש ידע  הקורס  
להם   יסייע  יתן להם את  להתקיקר ערך אשר  וגם  דם מקצועית בתחום, 

 לתפקידי מפתח וניהול צוות עובדים.  דם להתקהביטחון ואת הכלים  

 אדנים:   שלושהשלנו מבוסס על  העסקי   הלכה למעשה, החזון

 להנגיש את מקצוע ההנהלת חשבונות לכל מי שיחפוץ.   .1
 

את   .2 המקצוע   פרקטי ה  החלק ללמד  על    ,של  הקפדה  גמישות,  תוך 
 מקצועית ככל הניתן.  ורמה גבוהה ו 

 
ללמד את הסטודנטים כיצד להכין את הדוחות כספיים לביקורת של   .3

 רו"ח.  

של   הגישה לאיכות    נוהייחודית  חתירה  בבד   למידהמשלבת  ובד  גבוהה 
וסיוע   ארגונית  גמישות  תוך  המבוקש  הנושא  את  לסטודנטים  מסבירה 

   פרטני במקרים מסוימים. 

שנת   בתחילת  שלנו  הפעילות  את  התחלנו  היווסדנו    2021אנו  אם  כאשר 
סטודנטים   עשרות  לנו  פרקטיקה  מצוינים  התוספו  מלימודי  נהנים  אשר 

רמה על  הקפדה  תוך  מירבית  ובגמישות  לימודים    בתחום,  של  גבוהה 
 מעשיים.  

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

 בתחום.  
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 זן מא מנהל חשבונות עד
לביקורת " המאזן  את  להכין  שנאלצתי  הראשונה  היה  רו"ח  בפעם  זה   ,

תחילה התחלתי לא נכון בסגירות, ביצעתי פעולות   .קשה ככריעת ים סוף 
או לבטל  נאלצתי  מאוד אשר  לי  היה  התהליך  כל  ובכלל  מכן,  לאחר  תם 

קשה ללא הכוונה. בקורס "הנהלת חשבונות עד מאזן", אני הולך ללמד  
ומכ רו"ח,  לביקורת  המאזן  את  לסגור  כיצד  בדיוק  תוכלו  אאתכם  ן 

 )שי שטרית(   לעילא ולעילא"  להתקדם מקצועית ולשדרג את השכר שלכם

 

להסביר לכם בדיוק איך    כיםהול  נו א   ,בקורס להנהלת חשבונות עד מאזן
החל מהתאמת הכנסות  לביקורת רו"ח    השנתיות   מתחילים את הסגירות

כמו כן נעבור על כל הדברים הכי חשובים  .  ועד רישום פקודות יומן נוספות
חברתיות,  לביקורת   בין  התאמות  קבוע,  רכוש  בנק,  כגון:  התאמות 

 הלוואות כרטיסי אשראי וכיוצא בזה.  

ונגלה לכם  את כל התהליך של הסגירה השנתית  אתכם  למד  נלמעשה אנו  
ככה  על מגש של כסף ובצורה מובנת ונגישה.  את כל הסודות של המקצוע  

בחברתכם,    תיישמושהיא  המטרה  ש הדברים  לעשות  ואת  תגדילו  אף 
מנהל    חי, כי השכר שמרוו במקום עבודה חדש  כלכליתו   מקצועיתלהתקדם  ו

   אלפי שקלים משכר של מנהל חשבונות זוטר. חשבונות ראשי גבוה ב

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

 לסגירת המאזן.  

השתלב בכל  את הקורס, יוכל לסיים  שי אנו סבורים שכל מנהל חשבונות  
חברה במשק, הואיל והוא יקבל את הידע המקצועי והבסיסי הטוב ביותר,  

 כה שהוא יוכל לבצע התאמות ולהשתלב בכל חברה אשר יחפוץ  כ
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  מרצה הקורס
 

הקורס   שטרית   והינמרצה  העסק  מנכ"ל    שי  בית 
מעשית".   "תכל'ס  חשבונות  תואר    הנהלת  בעל 

במשפטים רחבה  הו,   LL.Bראשון  תחום  בשכלה 
את   כאשר  מס,  ב  עשה   ו לימודי הפיננסים,  ייעוץ 

   וחשבות שכר.  1+2הנהלת חשבונות  

ת  ש ילרכזוגות צעירים  וליווי    עוסק ביעוץ משכנתאות  עוסק   הוא   , כמו כן
   את הדירה הראשונה שלהם.

ה   האחרונות    15במהלך  בחברות    המרצהשנים  הפיננסים  בתחום  עוסק 
הרבה ידע והתיחסות שונה לכל    ו ממנשונות ומגוונות, ככה שתוכלו לקבל  

  ה.סוג ואופי של חבר

 

 .פרטיים נוספים
 

  ים היו מוקלט הואיל והקורס יעבור בזום, אזי כל ההקלטות של השיעורים י
 .  אזור האישי של הסטודנט בבשנית  בכל השיעורים ניתן יהיה לצפות ו

לפחות    לשעם ניסיון  הקורס מיועד למנהלי חשבונות  :  לקורס  ישות קדם דר
 ת.  בתחום ההנהלת חשבונו שנתיים 

   20:00-22:00בשעות  (+ד'א', פעמיים בשבוע ) מפגשים  8: משך הקורס

 .  ₪  1589: עלות הקורס

 .    ZOOM ב יתקיים   הקורס

   . 054-787-1766ו לטלפון לפרטים נוספים ניתן לפנות אלינ

 www.shaishitrit.co.il: נו האינטרנט של אתר 
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 סילבוס הקורס 
 

 שלבים ראשונים בהכנת הביקורת. : 1שיעור 

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

 

 . התאמת חשבונות מיסים  :2שיעור 

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

 . עודפות כאשר המטרה לבצע התאמה מלאה מול יתרות שע"מ

 

   ואשראי.  בנק התאמות  :3 שיעור
 

הואיל  תאמת בנק  רו"ח עוסקת בהאחד השיעורים היותר חשובים ביחס להכנת המאזן לביקורת  
 .  ויש לה השלכה מעשית על יתר החשבונות במאזן

 

   וקופות. קבוע רכוש  :4 שיעור
 

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

 .האשראי, שקים לניכיון, וקופה קטנ

 

   ושכר. עובדים  :5 שיעור
 

עובדים,   חו"ז  לרבות  עובדים  להתאמת  שקשורות  וההתאמות  החשבונות  כל  על  נעמוד  אנו  כאן 
כל    כיצד , אישורים וכיוצא בזה. כמו כן נראה  161התאמות של קופות גמל, דו"ח חבויות, טפסי  
  .126החשבונות מתואמים לנו לפקודת שכר ולטופס 

 

   וספקים. וחותלק :6 שיעור
 

לנו לצורך התאמה שנתית. כמו כן נראה  כאן אנו נתחיל לבצע ולהתאים את הלקוחות והספקים ש
כיצד אנו מכינים את הדו"ח גיול ספקים ולקוחות, התאמת חברות קשורות, התאמת חו"ז בעלים,  

  ש.ביצוע שערוכים ולבסוף פקודת חתכים הוצאות לשלם/מרא

 

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

 

 עד מאזן.  : 8שיעור 

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

  .הרלוונטיים למאזן ונבצע סיכום של הקורס והמשך הלמידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


