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הנה“ח סוג 1+2(בסיסי + מתקדם)

חשבונאות פיננסית (סוג 3 מורחב)
הנה“ח סוג 3 (ראשי)

הנהלת חשבונות פיננסית 
(סוג 3 מורחב)

תעודת לשכת רואה חשבון

מטרת הקורס:
הרחבת ידע במקצוע הנהלת חשבונות.

לקראת בחינת חשבונאות פיננסית של לשכת רואה חשבון.

משך הקורס: 
כ- 7-8 חודשים – 210 שעות הוראה.

נושאי לימוד:
חברות, התחייבויות תלויות, יעודות, עתודות, הפרשות אירועים 
לאחר תאריך מאזן, השקעות בניירות ערך לזמן קצר, השקעות 

בניירות ערך לזמן ארוך, קניות ומכירות בתשלומים וחכירות לזמן 
ארוך, מרכז וסניפים, יסודות בקורת החשבונות, דו"ח תזרים 

מזומנים, דוחות כספיים ועוד.

תנאי קבלה:
    תעודת מנהלת חשבונות סוג 2.

    12 שנות לימוד.
    ועדת קבלה.

תעודות:
    תעודת גמר מטעם מכללת פאר בע“מ.

    תעודה מטעם לשכת רו“ח בישראל.
    רשימת נושאים שנלמדו בקורס.

תלמידי המכללה זכאים להנחה מיוחדת 
בקורסי המשך: חשבי שכר בכירים, הנה“ח מעשי,

גיליון אלקטרוני Excel ועוד...



הנהלת חשבונות סוג 1+2 (בסיסי + מתקדם)
בפיקוח משרד התמ“ת, כולל ציון מגן

מטרת הקורס:
הכנה לבחינות הסמכה סוג 1+2 של משרד התמ“ת, כולל 

קורס מעשי ממוחשב ופרויקט.

משך הקורס:
בוקר: 2-3 פעמים בשבוע במשך 6-7 חודשים.

ערב: פעמיים בשבוע במשך 10 חודשים.
שישי: קורסים בימי שישי + ערב נוסף במשך כ- 8 חודשים.

נושאי הלימוד:
    חשבונאות פיננסית

    מבוא להנהלת חשבונות, מס ערך מוסף, מלאי, תיאום               
    חשבונות תוצאתיים ומאזניים, רכוש קבוע, רכוש מופשט  
    והוצאות נדחות, עריכת דו"חות כספיים, תורת המשק,   
    חישובים מסחריים, שותפויות, עסקה משותפת, משגור,   
    חשבונות המפעל התעשייתי, מוסדות ללא כוונת רווח,   

    קבלנים, שיטות פחת ומכירת רכש קבוע ועוד.

    חשבונאות מעשית ממוחשבת
    תוכנת הנהלת חשבונות + תוכנת שכר

    פרויקט גמר
    הקמת עסק מסחרי בבעלות יחיד, הזרמת ניירת   

    חשבונאית ותפעול שותף של העסק.

תנאי קבלה:
    12 שנות לימוד או תעודה של 11 שנ"ל ועמידה בבחינות  

כניסה במתמטיקה ברמה של 11 שנ"ל.   
(מי שעמד בבחינות בגרות במתמטיקה ביחידת לימוד     

אחת לפחות יהיה פטור מבחינת כניסה).  
    ועדת קבלה.

תעודות:
    תעודת גמר – הנהלת חשבונות סוג 1+2 (מטעם התמ“ת).

    תעודת מקצוע – מנהל חשבונות סוג 1+2 (מטעם התמ“ת).
    תעודת סיום מטעם מכללת פאר.

מומלץ להירשם להנה“ח 1+2 + סוג 3
ולקבל הנחה משמעותית ותנאי תשלום נוחים!

תלמידי המכללה זכאים להנחה מיוחדת 
בקורסי המשך: חשבי שכר בכירים, הנה“ח מעשי,

גיליון אלקטרוני Excel ועוד...
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(מטעם התמ“ת).

(מטעם התמ“ת).

    תעודת סיום מטעם מכללת פאר.


