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אודות המכללה
Israel Professional College

מקצוע קריירה עתיד

מכללת  IPC עומדת בחזית המכללות בישראל ומציעה מתכונת 

לימודים היברידית חדשנית המשלבת לימודים מקוונים (און-

ליין) ולימודים פרונטליים מעשיים הכוללים ליווי אישי צמוד.

חדיש ומהיר לרכישת  ייחודית זו מבטיחה לתלמידיה מסלול  מתכונת 

מקצוע מבוקש, וסוללת בפניהם דרך ישירה לקריירה מצליחה – החל 
מהיום הראשון ללימודים!

מכללת IPC מגדירה מחדש את משמעות המושג "קורסים מקצועיים" 
באמצעות פורמט לימודים היברידי חדשני ופורץ דרך, הכולל לימודים 
אירועים  כנסים,  שטח,  סיורי  חוויתיות,  סדנאות  אישי,  ליווי  מקוונים, 

ותרגילים מתקדמים.



• הכשרה מהירה בהתאמה אישית.

• הכנסה התחלתית גבוהה ופוטנציאל השתכרות של מעל ל-15,000 ₪.

• למידה בשיטה ההיברידית והמתקדמת ביותר בעולם.

• ביקושים גבוהים לשוק העבודה.

• כולל ליווי עד להשמה לעבודה.

• יציבות ובטחון תעסוקתי.

• שיעורים דיגיטליים מקיפים, מערך תרגול דיגיטלי.

- IPC תעודות סיום מטעם מכללת •

• ערכת ספרי לימוד בשווי 705 ₪ - ללא עלות.

• אפשרות לגשת לבחינת יועצי המס לקבלת תעודת "מנהל חשבונות בכיר" ו-"חשב שכר".

• באחריות כל תלמיד להירשם לבחינות באופן עצמאי באתר לשכת יועצי המס.

במגזר  הן  וחברה  ארגון  כל  מצד  מבוקש  מקצוע  היה  ומתמיד  מאז  חשבונות  הנהלת 

הפרטי והן במגזר הציבורי ולמעשה בכל בית עסק. תפקידם העיקרי של מנהלי חשבונות 

כאחד,  וקטן  גדול  הפיננסיות שמבצע עסק  הפעולות  כלל  מתבטא במעקב שוטף של 

תיעוד עסקאות פיננסיות, עדכון ועריכת דו"חות פיננסיים, הפקת מאזנים עבור הוצאות 

והכנסות, הפקת חשבוניות וקבלות ועוד פעולות מגוונות.

בית עסק  וכל  כל ארגון, חברה  ביותר לשוק העבודה,  הוא מקצוע מבוקש  חשב שכר 

המונה מספר עובדים צריכים להעסיק חשב שכר לתפעול מערך המשכורות העובדים. 

מטרת הקורס היא הקניית כלים והעמקה של ידע המשתתפים בתחום המיסוי, ביטוח 

לאומי, דיני עבודה וביטוח פנסיוני ומחשוב השכר.

הקורס הנהלת חשבונות וחשבי שכר של מכללת IPC הוא קורס ייחודי ששם דגש על 

הקניית כלים מעשיים לטובת הכשרה מעמיקה ולימוד יסודי בהתאמה מושלמת לדרישה 

בשוק העבודה.

אודות הקורס

מה כולל הקורס?

כל הסיבות להתחיל בקורס היום
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 תעודות

: IPC תעודת סיום מטעם – מכללת

       • תעודת מנהל חשבונות בכיר

       • תעודת חשב שכר בכיר

תעודת הסמכה מטעם "לשכת יועצי המס": 

       • תעודת "מנהל חשבונות בכיר"

       • תעודת "חשב שכיר בכיר"

באחריות על סטודנט להירשם לבחינות באופן עצמאי באתר לשכת יועצי המס.

 מה תעשו בסיום ההכשרה?

• מנהלי חשבונות בכירים בחברות וארגונים.

• חשבי שכר בחברות וארגונים.

• פתיחת עסק: שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר.

למי הקורס מתאים?

• למעוניינים ברכישת מקצועי רווחי ומבוקש תוך 3 חודשים ללא תואר.

• למעוניינים לייצר משכורת התחלתית גבוהה ופוטנצאל השתכרות מעל ל-15,000₪.

• למעוניינים בקריירה יציבה וביטחון תעסוקתי בתחום הפיננסי (אפילו בתקפות הקורונה).

• למעוניינים במקצוע המאפשר לשלב שעות עבודה נוחות לשילוב קריירה עם הבית והמשפחה.

דרישות קדם

הקורס אינו דורש ידע מוקדם.

000000000



נושא קטגוריה

מע"מ וסוגי עוסקים הנהלת חשבונות חד צידית

מע"מ מקרים מיוחדים

מסמכים ותיעוד

 רישום בהנהלת חשבונות

הוצאות ייבוא

הוצאות ליסינג תפעולי

הוצאות משכורת

 עוסק מהבית

 רכוש קבוע ופחת

דוח רווח והפסד

מס הכנסה

ניכוי מס במקור

מקדמות מס

טפסים ומועדי דיווח

 מבוא וכרטיסי חשבון

רישום פקודות יומן הנהלת חשבונות כפולה

 תרגילים מסכמים

 רישום הכנסות

 רישום הוצאות

 תרגיל מסכם רישום הוצאות והכנסות

 רישום משכורות

רישום תקבולים

תקבול במזומן

 תקבול בהעברה בנקאית

תקבול בשיק

 תקבול באשראי

 רישום תשלומים

 תשלום במזומן

 תשלום בהעברה בנקאית

תשלום בשיק

 תשלום באשראי

רישום דיווח מע"מ

רישום ניכוי במקור מספקים

רישום ניכוי במקור על ידי לקוחות

רישום מקדמות מס

 סגירת שנה

 רישום מלאי

 רישום פחת

רישום הוצאות מיסים

 העברה לעודפים

 התאמות עם גורמי חוץ

התאמות בנק

התאמות ספק לקוח

 התאמות אשראי

התאמות וניתוח כרטיסים

סילבוס קורס מנהלי חשבונות



נושא  קטגוריה

מבנה תלוש שכר מבוא

 חישובים כלליים

מס הכנסה הכנסה חייבת

שווי רטן

שווי רכב

 שווי קרן השתלמות

 פטור לקצבאות ב"ל ולמשיכה מקרן השתלמות

פטור למענק פרישה

 זיכויים בגין ילדים ומעמד אישי

 (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי (עובד זר

 נקודות זיכוי למסיימי לימודים

נקודות זיכוי לחייל משוחרר

 נקודות זיכוי לעולה חדש

 זיכוי מגורים ביישוב פיתוח

זיכוי משמרות בתעשייה

זיכוי הפקדת עובד לקופ"ג לקצבה

 זיכוי בגין תרומות

 חישוב מס לתשלום ושכר נטו

חישוב מס מצטבר

 הצהרת עובד על הכנסות אחרות

 תיאום מס

 תקנות קופות הגמל

 היטל העסקת עובדים

 טפסים

ביטוח לאומי כללי ביטוח לאומי

קצבאות ארוכות טווח

הכנסה חייבת בדמי ביטוח ושכר מבוטח

חישוב דמי ביטוח

תשלום דמי ביטוח בהפסקת עבודה וחל"ת

שמירת זכות לגמלה

תיאום דמי ביטוח

ייחוס תשלומים חריגים

מעמד וסיווג מבוטחים

טפסים

מבוא לדיני עבודה דיני עבודה

חוקי יסוד וחוקים כלליים

הסכמים קיבוציים, והודעה לעובד

סילבוס קורס חשבי שכר



שעות עבודה ומנוחה

 שעות נוספות

מנוחה שבועית

היעדרויות בתשלום (חגים, ימי אבל, בחירות, יום הזיכרון)

 דמי מחלה

צבירת מחלה, תקופת מחלה וכללי

חישוב דמי מחלה

מחלות קרובים

(ילד, הורה, בן זוג, הריון ולידה של בת זוג) 

חופשה שנתית

 שכר מינימום

דמי נסיעות

דמי הבראה

חוק הגנת השכר

הגנת השכר - כללי, הלנת שכר ופיצויי פיטורים

הגנת השכר - עיקול משכר

הגנת השכר - ניכויים משכר

 הגנת השכר, דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר, חוק

לצמצום השימוש במזומן

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

חוק פיצויי פיטורים - זכאות

חישוב פיצויי פיטורים

הפקדות לקופות פיצויי פיטורים

הפקדות לקופות פיצויי פיטורים (על חשבון)

 הפקדות במקום פיצויי פיטורים (סעיף 14)

פנסיה חובה

 פנסיה חובה כללי

פנסיה חובה, הפקדות והשלמת פיצויים

אוכלוסיות שונות

עבודת נשים

 הגברת האכיפה של דיני העבודה

סילבוס קורס חשבי שכר



כנפי נשרים 13, בית ענבר, י-ם

02-3803183

ipc.co.il

מקצוע קריירה עתיד

077-2760060


