
תואר ראשון 
בחשבונאות
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 תכנית הלימודים -פרק א' 
 

 .לפי השנים, המסלולים והמרציםהחובה להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
 עליהם תינתן הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו

 

 שנה א'
 

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

רמת טרום  –אנגלית 
 מתחילים

 

 2 שיעור 699 

אנגלית רמת 
 מתחילים

 
 

 שיעור 701

 אנגלית רמת בינוני
 

 שיעור 702 

אנגלית רמת 
 מתקדמים

 שיעור 703 

 מתימטיקה א'
 

גב' ייבגניה 
    גלדשטיין

 3 שו"ת 8002

 מיקרו-מבוא לכלכלה
 

 
 מר עידו איזדורפר

 4 שו"ת 8004

שיטות סטטיסטיות 
 א'

 3 שו"ת 8006 מר שי ליבוביץ

 ינה בחשבונאותמכ
 

 4 שו"ת  8100 גב' קרין תגר

 4 שיעור 8101 ד"ר דניאל קינן יסודות המשפט א'

 2 שיעור 8102 רו"ח אייל אסייג יישומי מחשב

 מתימטיקה ב'
 

גב' ייבגניה 
    גלדשטיין

 3 שו"ת 8003

-מבוא לכלכלה
 מאקרו

 מר עידו איזדורפר
 

 4 שו"ת 8005

שיטות סטטיסטיות 
 ב'

 3 שו"ת 8007 וביץמר שי ליב

יסודות החשבונאות 
 א'

 5 שו"ת 8014 גב' קרין תגר

יסודות החשבונאות 
 ב'
 

 4 שו"ת 8024 גב' קרין תגר

 
 
 
 

 41סה"כ נקודות זכות שנה א'   
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 שנה ב'
 
 

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

תמחיר וחשבונאות 
 ניהולית

 4 ו"תש 8049 רימונה פלסד"ר 

 2 שיעור 8038 עו"ד רונן אבנר דיני תאגידים

בעיות מדידה 
 בחשבונאות א'

 5 שו"ת 8050 שלומי וינררו"ח 

 ד"ר רון ברגר מבוא לשיווק
 

 2 שיעור 8009

חשבונאות ניהולית 
 מתקדמת

 3 שו"ת  8015 ד"ר רימונה פלס

יסודות ביקורת 
  חשבונות

 

 3 שו"ת 8051 רו"ח אייל אסייג

דידה בעיות מ
 בחשבונאות ב'

 5 שו"ת  8052 יובל גרנותרו"ח 

 3 שו"ת 8008 ריסוןהאלעד ד"ר  מבוא למערכות מידע

מבוא למימון 
 לחשבונאים

 6 שו"ת 8608 ד"ר מולה כהן

 דיני מיסים א'
 

 4 שו"ת  8053 ד"ר ליאור דוידאי

 דיני עבודה
 

עו"ד הראל 
 בארביק

 2 שיעור 8045

 4 שיעור 8103 ל קינןד"ר דניא יסודות המשפט ב'
 

 
 
 

 43סה"כ נקודות זכות שנה ב'    
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 שנה ג'
 
 

 שם קורס
 

קוד  שם המרצה 
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

 מאזנים מאוחדים א'
 

רו"ח שלמה 
 דאובר

 6 שו"ת 8200

 ביקורת חשבונות
 

 3 שו"ת 8201 רו"ח אייל אסייג

 מיסוי מקרקעין
 

שי עו"ד 
 נוביץהרוא

 2 שיעור 8202

 טכנולוגית מידע
 

 3 שו"ת 8203 רו"ח אייל אסייג

 'במאזנים מאוחדים 
 

רו"ח שלמה 
 דאובר

 6 שו"ת 8204

 דיני מיסים ב'
 

 4 שו"ת 8205 ד"ר ליאור דוידאי

סוגיות נבחרות 
בחשבונאות )כולל 

ניתוח דוחות 
 כספיים(

 3 שו"ת 8206 רו"ח רועי כץ

מע"מ ומיסים 
 עקיפים

 

"ד שי עו
 אהרונוביץ

 2 שיעור 8207

ביקורת מערכות 
 מידע ממוחשבות

 3 שו"ת 8208 רו"ח אייל אסייג

 מיסוי בינלאומי
 

עו"ד שי 
 אהרונוביץ

 2 שיעור 8209

מערכות פיננסיות 
 לחשבונאים

 3 שו"ת 8216 רו"ח אייל אסייג

 
 
 

 סמינרים 
 

 שם קורס
 

קוד  שם המרצה 
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

נר בחשבונאות סמי
 ניהולית

 

 ד"ר רימונה פלס 
 

 4 שיעור 8606

סמינר בעיות 
 נבחרות בחשבונאות

 4 שיעור 8607 ד"ר עמוס ברנס

 
 

 44סה"כ נקודות זכות שנה ג'   
 

 .חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר 

 כל שנה כי יש לכך השלכות על התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים ב
 הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח  תלמידים מצטיינים.
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 תיאור  מקצועות  הלימוד
 

 שנה  א'
 
 

 למינהל עסקים וחשבונאות אנגלית
 

 תיאור כללי של התוכנית באנגלית
מתחילים, בינוני ומתקדמים. המיון לרמות נעשה על פי  אום מתחילים רמות: טרו 3-התוכנית באנגלית מורכבת מ

 הציון בבחינת אמי"ר או אמירן. 
שעות סמסטריאליות.  2 –שעות סמסטריאליות. בכל יתר הרמות  4ברמת טרום מתחילים הסטודנט לומד 

ים ועולים לרמת סטודנטים המסיימים רמת טרום מתחילים ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים ברמת מתחיל
 בינוני. סיום קורס מתקדמים מזכה את הסטודנטים בפטור.      

 
 רמת טרום מתחילים ורמת מתחילים

מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים בתחומי מנע"ס 
 טרים של השפה. וחשבונאות,  תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמ

 אקדמי באנגלית בתחומי הלימוד שלו.  -בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסט קדם
   

 מרכיבי הציון הסופי ברמת טרום מתחילים:
 בחנים ומטלות. 40%
 בחינת אמצע. 20%
 מבחן סופי. 40%

 מרכיבי הציון הסופי ברמת מתחילים:
 בחנים ומטלות בית. 30%
 בחינת אמצע. 20%
 מבחן סופי. 50%

 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול יתר מרכיבי הציון. 60קבלת ציון  תנאי מעבר בקורס:
 נוכחות חובה.

 
 רמת בינוני

מטרת הקורס היא להציג לפני הסטודנט טרמינולוגיה רלוונטית לתחומים השונים של מנע"ס וחשבונאות  
 ים שונים בתחומים הללו.  ולהעניק לסטודנטים כלים ואסטרטגיות להבנת סוגי הטקסט

 מרכיבי הציון הסופי:
 בחנים ומטלות בית. 30%
 בחינת אמצע. 20%
 מבחן סופי. 50%

 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול יתר מרכיבי הציון. 60קבלת ציון  תנאי מעבר בקורס:
 נוכחות חובה.

 
 

 רמת מתקדמים
ם על מנת לתפקד בעולם העסקים הגלובלי, מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים את הכלים הלשוניים הדרושי

תוך התמקדות בהבנת הנקרא של טקסטים רלוונטיים לתחום. במשך הקורס הסטודנטים ידרשו גם לחפש 
 חומרים אותנטיים בנושאים שנלמד ולהציג חומרים אלה בפרויקט פרזנטציה.

 :מרכיבי הציון הסופי
 בחנים ומטלות בית. 30%
 פרזנטציה. 20%
 פי.מבחן סו 50%

 בבחינה הסופית כתנאי לשקלול יתר מרכיבי הציון. 60קבלת ציון  תנאי מעבר בקורס:
 נוכחות חובה.
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 יישומיי מחשב
 רו"ח אייל אסייג

 
 :מטרת הקורס

, אקסל, WORD( וביישומי מחשב כגון: דפדפן אינטרנט, Windowבעבודה עם מערכת הפעלה )הקניית יסודות 
ACCESS ,PowerPoint  

 
  הציון הסופי:רכיבי מ

 מהציון הסופי. 30% –הגשת תרגילים 
 מהציון הסופי. 70% -חינה בסוף הסמסטר ב

  הקריאה והתרגול במשך הקורס הינם חובה.הערה: 
 

 .מבחן אמריקאי + מבחן מעשי על מחשבשיטת הבחינה: 
 
 
 
 

 יסודות החשבונאות א'
 גב' קרין תגר

 
 מטרת הקורס:

ולהשיג הבנה של הטיפול החשבונאי הנדרש בכל אחד מהנושאים  אות הבינלאומייםלהקנות ידע בתקני החשבונ
 הנלמדים בקורס. 

 
 :תיאור הקורס

התפיסה הבסיסית להכרה, את המסגרת המושגית של החשבונאות הפיננסית ו מרחיב את עקרונותקורס ה
כסים בלתי מוחשיים, נרכוש קבוע, נדל"ן להשקעה, ל פריטים בדוחות הכספיים כדוגמת מדידה והצגה ש

  .ועודמכשירים פיננסיים 
 

 )תנאי לגשת למבחן(.  %80חובת הגשת תרגילים דרישות הקורס: 
 

 בחינה סופית. %100  מרכיבי הציון הסופי:
 

 ללא חומר עזר. ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד. ספרים סגורים.   שיטת הבחינה:
 
 

 יסודות החשבונאות ב' 
 גב' קרין תגר

 
 רת הקורס:מט

ולהשיג הבנה של הטיפול החשבונאי הנדרש לכל אחד מהנושאים  בתקני החשבונאות הבינלאומייםלהקנות ידע 
 הנלמדים בקורס. 

 
 :תיאור הקורס

התפיסה הבסיסית להכרה, את המסגרת המושגית של החשבונאות הפיננסית ו מרחיב את עקרונותקורס ה
התחייבות לזמן ארוך, התחייבויות תלויות, אגרות חוב, הון כדוגמת ל פריטים בדוחות הכספיים מדידה והצגה ש

 עצמי ומרכיביו ועוד. 
 

 )תנאי לגשת למבחן(. %80חובת הגשת תרגילים דרישות הקורס: 
 

 בחינה סופית. %100  מרכיבי הציון הסופי:
 

 ללא חומר עזר. ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד. ספרים סגורים.   שיטת הבחינה:
 
 

 יסודות המשפט א'
 דניאל קינןד"ר 

 
בקורס זה נכיר את עולם המשפט בכלל ואת המשפט הישראלי בפרט כמו גם אבני דרך חשובות 

להיתקל במסגרת עבודתם בסוגיות משפטיות רבות ולכן בקורס זה נעסוק   החשבונאיים עשויים בהתפתחותו.
 ום, ונזיקין.בענפי משפט מרכזיים החיוניים למקצוע: חוזים, אמצעי תשל
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 שאלות סגורות ופתוחות(. -בחינה סופית ) הבחינה מעורבת 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 
 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 

 מבוא לכלכלה מאקרו
 מר עידו איזדורפר

 
הקניית מושגי יסוד ומודלים במאקרו כלכלה. הכרת עקרונות המדיניות המאקרו כלכלית: פיסקאלית ומוניטארית, 

 יתוח וסקירה מתאימה של המשק בישראל.נ
נושאי לימוד: חשבונאות לאומית, הביקוש המצרפי, הביקוש להשקעה, שיווי משקל בשוק המוצרים, תפקיד 

הממשלה במערכת המאקרו כלכלית, מדיניות פיסקאלית, שוק הכסף ומערכת הבנקאות, מודל משולב שוק 
ק פתוח. ניתוח מדיניות כלכלית במשק פתוח, ניתוח השוק הכסף ושוק המוצרים, שוק מט"ח ומודל משולב במש

 הישראלי.
  

 ממרכיבי הציון הסופי:
 תרגילי הגשה . 20%
 בחינה סופית. 80%

 הגשת תרגיל שבועי . חובות הסטודנט:
  

 דף נוסחאות עזר , מחשבון כיס. שיטת הבחינה:
  

 מבוא לכלכלה מיקרו. תנאי קדם:
 
 
 
 
 
 

 מבוא לכלכלה מיקרו
 דו איזדורפרמר עי

 
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט היכרות עם מדע הכלכלה. לימוד כלי עבודה בסיסיים לניתוח תופעות 

כלכלה: -כלכליות ורכישת שליטה במושגי היסוד של התחום. במהלך הקורס נסקור שורה של נושאים במיקרו
גורמי יצור, מסחר בינלאומי, עקומת  עקומת התמורה, עלויות אלטרנטיביות, תהליך הייצור והקצאה יעילה של

ההיצע, עקומת הביקוש, תחרות משוכללת, שיווי משקל בשוק המוצר, שיווי משקל בשוק גורמי היצור, השפעות 
 חיצונית והתערבות ממשלה. כמו כן נלמד ונתרגל דרכי פתרון תרגילים בכלכלה וגישה לבעיות כלכליות.

  
 מרכיבי הציון הסופי:

 ה .תרגילי הגש 20%
 . בחינה סופית 80%

 
 הגשת תרגיל שבועי . חובות הסטודנט:

  
 .ספרים פתוחים שיטת הבחינה:

 
 
 
 
 

 מכינה בחשבונאות
 גב' קרין תגר

 
 :מטרות הקורס

 .תהליך הרישום החשבונאי והדוחות הכספייםהכרת הכרת מושגי היסוד בחשבונאות, 
 

 תיאור הקורס:
לרשום פעולות כלכליות  סיומו סטודנטים יהיו מסוגליםכאשר ב הקורס מהווה היכרות עם שפת החשבונאות,

להכיר ולהתמודד עם סוגיות  ,לבצע תיקונים בספרי החשבונות והתאמות חתך ,בסיסיות בספרי החשבונות
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הדוח על המצב הכוללים את לבנות דוחות כספיים ו חשבונאיות המתייחסות לנושאים שנלמדו במהלך הקורס
 העצמי.  הפסד ודוח על השינויים בהוןוח רווההכספי, הדוח על 

 
 .)תנאי לגשת למבחן( 80%חובת הגשת תרגילים דרישות הקורס: 

 
  .בחינה סופית 100%  מרכיבי הציון הסופי:

 
 ללא חומר עזר. ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד. ספרים סגורים.   שיטת הבחינה:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מתימטיקה א'
 ייבגניה גלדשטייןגב' 

 
 : טרת  הקורסמ
  

מתמטיקה  מהווה  מקצוע  רקע  ומתגייסת  לתת  כלים  לביצוע  חישובים  במקצועות  אחרים.  מטרות  לימודי   
 מתמטיקה  הן:  להקנות 

 ידע  בסיסי ,  הרחבת  הדעת  והכנה  כללית  של  מקצוע  זה .   -
 ת  ופתרונותיהן . יכולת  לפתח  גישה  שיטתית  וחשיבה  אנליטית  בניתוח  בעיו -
 יכולת  לפתור  בעיות  במקצועות  אחרים  הנלמדים  בקורם  הלימודים .   -
 יכולת  ואמצעי  עזר  בפתרון  בעיות  במסגרת  עבודתו  המקצועית  של  התלמיד.  -
 

 :תוכן הקורס

 איברים, נוסחאות הכפל המקוצר, -וברב-ביטויים אלגבריים , פעולות בחר: יסודות האלגברה
 פירוק לגורמים )כולל טרינומים(, שברים אלגבריים 

 משוואות ממעלה ראשונה, זיהוי אופי הפתרון, משוואות ממעלה שניה ויותר,: משוואות
 מערכת משוואות, נושא נוסחה שינוי, שיטות  שונות   לפתירת   משוואות.

 שיטה אלגברית :  שיוויוניס –אי 
 מעריכיות , ביטוים  עם  חזקות  ושורשיםכללי חזקות, משוואות : חזקות ושורשים

 הגדרת  לוגריתם, כללי  לוגריתמים , חישוב  ביטוים  לוגריתמים,: לוגריתמים
   משוואות  לוגריתמיות

 
 .ידע במתמטיקה ברמת הבגרות תנאי קדם:

יצוע ים. ב. ביצוע כל עבודות במהלך הלמוד80%לפחות  –נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעור  דרישות הקורס:
 משיעורי בית. 100%של 

 : מרכיבי הציון הסופי
)רק למי שעמד בדרישות   60ציון הקורס נקבע ע"י ציון מבחן סוף סמסטר. ציון עובר בחינה סופית.  100%

  הקורס(. חומר סגור. 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:

 
 

 

 
 מתמטיקה ב'

 ייבגניה גלדשטייןגב' 
 

  הקורס: מטרת
בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ולתת כלים לביצוע חישובים  בסיסי ידע לסטודנטים להקנות נועד הקורס
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במקצועות אחרים. במהלך הקורס נעסוק בהרחבת הדעה והבנה כללית של מתמטיקה; יכולת לפתח גישה 
שיטתית וחשיבה אנליטית בניתוח בעיות ופתרונן; יכולת לפתור בעיות במקצועות אחרים הנלמדים בקורסי 

 מודים; יכולת ואמצעי עזר בפתרון בעיות במסגרת עבודתו המקצועית של הסטודנט.הלי

 :הקורס תוכן
שימושים כלכליים,  –פונקציות, גבולות של פונקציה, נגזרת, חקירות פונקציות, בעיות מינימום ומקסימום  

טגרל )הלא מסוים, פונקציה במשתנים רבים, מציאת נקודות סטציונאריות )מינימום, מקסימום, אוכף(, אינ
שיטות אינטגרציה; המסוים, בעיות שונות(. לכל אורך הקורס יוצגו שימושים כלכליים ודוגמאות שימחישו את 

 ההיבטים היישומיים של החומר הנלמד.

 

. ביצוע כל המבחנים במהלך הלמודים. ביצוע 80%לפחות  –נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעור  דרישות הקורס:
 י בית.משיעור 100%של 

 
 : מרכיבי הציון הסופי

 למי רק) 75% מהווה לכל היותר המבחן – סוף סמסטר ציון הקורס נקבע ע"י שקלול ציוני שני מבחנים. מבחן
  .מהציון 25% – מבחן אמצע סמסטר(. הקורס בדרישות שעמד

 ספרים סגורים )בשני המבחנים(. שיטת הבחינה:

 .ציון עובר בקורס מתמטיקה א'תנאי קדם: 
 
 
 
 

 שיטות סטטיסטיות א'
 מר שי ליבוביץ

 
 ההחלטות. מטרת הקורס היא הכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים את המנהל בכל שלבי קבלת 

הנתונים,  ככלי המשמש בכל מחקר כמותי. תלמדנה שיטות לאיסוף ,בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התאורית
 וניהול הייצור. יטות בתחומים כלכליים שונים כמו: מימון, שיווקהצגתם, עיבודם וניתוחם תוך המחשת ישום הש

 כמו כן ילמדו נושאים בתורת ההסתברות אשר יאפשרו הבנת התנהגות של תופעות שונות 
 משתנים. )כמו: תשואה יומית של מניה, ביקוש של מוצר וכדומה ( , בניית תחזיות ובדיקת קיום של קשרים בין 

 נהלים ומטלות 

 מהתרגילים היא תנאי להשתתפות במבחן סיום  80%שבוע ינתן תרגיל. הגשת לפחות  . בכל1 
 הסמסטר. לא יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף אישור מחלה או מילואים.     

 בתום הסמסטר תתקיים בחינה. . 2 
  
 נושאי הלימוד  
  
 . סטטיסטיקה תיאורית:1 

 התפלגות , הצגות גרפיותסוגי משתנים , הצגת הנתונים בטבלת      
 מדדי המרכז ומאונים     
 מדדי פיזור     
 טרנספורמציה לינארית     
 ציון תקן     

 רגרסיה לינארית:  .2 
 שונות משותפת      
 מקדם המתאם הלינארי של פירסון      
 שונות מוסברת      
 משוואות הרגרסיה הלינארית לניבוי      

 הסתברות: .3 
     המדגם, פעולות בין מאורעות, הסתברות מותנה, דיאגרמת עץ ההחלטות ותלות ואי  מרחב     
 בין מאורעות. תלות     
 פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי, תוחלת ושונות     
 התפלגות בינומית     
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 ספרי הלימוד 
  
 בצמוד לחומר בספר לימוד.  התינתנהרצאות הקורס לא  
 :הספרים המומלצים הם 

 
 רונית איזנבך -. סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים1   
 האוניברסיטה הפתוחה -. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה2   
 שולה ישראלית -. סטטיסטיקה הלכה למעשה3   
 

  מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית. 80%

 תרגילים. 20 %
 

 סחאות יצורף לבחינה.רק מחשבון. דף נו –שאלות פתוחות. ללא חומר עזר  שיטת הבחינה:
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
 
 
 
 

 שיטות סטטיסטיות ב'
 מר שי ליבוביץ

 
 מטרת הקורס

 מטרת הקורס היא הקניית ההבנה והידע הישומי של תהליך הסקת מסקנות לגבי האוכלוסיה על
 סמך נתוני מדגם.

 ביים , כאשר בצד כל בעזרת ידע זה יוכל המנהל לקבל החלטות המבוססות על תהליכים אוביקטי
 החלטה אפשרית הוא יכול להעריך את ההסתברות שהחלטתו שגויה או נכונה.

 ישום התהליכים הללו יוצג בתחומי ניהול הייצור, השיווק והמימון.
  
 נהלים ומטלות 
  
 .'. תנאי מקדמי להשתתפות בקורס הוא הקורס שיטות סטטיסטיות למינהל עסקים א1 
     לא בבחינה הסופית. היא תנאי להשתתפות  מהתרגילים בזמן, 80%רגיל. הגשת לפחות . בכל שבוע ינתן ת2 

 יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף אישור מחלה או מילואים.
 . בתום הסמסטר תתקיים בחינה.3 
  
 נושאי הלימוד 

 .התפלגות נורמלית. 1
 .. משפט הגבול המרכזי2 
 . אמידה ובדיקת השערות:3 

 התיאוריה והמשמעות של אמידת הפרמטרים) מאפייני האוכלוסיה( על סמך נתוני מדגם. א.      
 ב. אמידה נקודתית, אמידה על ידי רווח סמך,ותהליך בדיקת השערות על הפרמטרים הבאים:      

 . תוחלת כאשר השונות ידועה1          
 . שונות וסטיית התקן2          

 נות אינה ידועה. תוחלת כאשר השו3          
 . פרופורציה4          
 . הפרש פרופורציות בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות5          
 בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות ידועות . הפרש תוחלות6          
 . הפרש תוחלות בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות אינן ידועות7          

 ) מדגמים מזווגים( . תוחלת ההפרשים8          
 ג. מבחן חי בריבוע לטיב התאמה     
 ד. מבחן חי בריבוע לאי תלות ) בין משתנים איכותיים(     

  
  
 ספרי לימוד 
  
 בצמוד לחומר בספר לימוד. התינתנהרצאות הקורס לא  
 להלן הספרים המומלצים: 
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 אייזנבך רונית -.סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים1 
 האוניברסיטה הפתוחה -. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה2 
    שולה ישראלית -. סטטיסטיקה הלכה למעשה3 

 
  מרכיבי הציון הסופי:

 בחינה סופית. 80%
 תרגילים. 20 %
 

 רק מחשבון. דף נוסחאות יצורף לבחינה. –שאלות פתוחות. ללא חומר עזר  שיטת הבחינה:
 

 סטיות א'.שיטות סטטיתנאי קדם: 
 

 הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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 'בשנה  
 
 
 
 

 בעיות מדידה בחשבונאות א'
 רו"ח שלומי וינר

 
מטרת הקורס: בקורס המשך זה של לימודי החשבונאות הפיננסית, נעסוק בסוגיות מורכבות יותר הנובעות 

ועוד. ההתמקדות בקורס  ממסים על הכנסה, מהצורך בהכנת דוח תזרים מזומנים, מקיומן של פעילויות מופסקת
 היא על הבנת התפיסות, הסוגיות והגישות שבנושאים אלה.

בקורס נפתח את הדרכים הנאותות לדיווח כספי של חברות ולהכנת הדוחות הכספיים שלהן, ניתוח עסקאות 
 מורכבות, סיווגן והשלכותיהן על הדיווח הכספי ידונו בהרחבה.

ות, ידון המרצה בסוגיות ובכללי חשבונאות ספציפיים הדורשים הבנה הקורס מורכב מהרצאות ותרגולים. בהרצא
ופיתוח כלי חשיבה נאותים. בתרגולים תורחב היריעה על הנושאים שנידונו בהרצאות וייפתרו בעיות ספציפיות 

 העולות מחובת ההגשה הנדרשת מהסטודנט.
 

 מסרו לתלמידים במהלך הקורס.מהתרגילים אשר יי 70%דרישות הקורס: קיימת חובת הגשה של מינימום 
 תלמיד/ה שלא ת/יעמוד בדרישות הגשת התרגילים לא ת/יהא זכאי/ת לגשת לבחינה.

 
 בחינה סופית.  100% מרכיבי הציון הסופי:

 
 ספרים סגורים )מחשבון פיננסי בלבד(.שיטת הבחינה: 

 
 
 
 

 בעיות מדידה בחשבונאות ב'
 רו"ח יובל גרנות

ות בחשבונאות הפיננסית: הטיפול החשבונאי בחכירות תפעוליות ומימוניות, כללי הקורס יעסוק בסוגיות נבחר
חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים, כללי חשבונאות ודיווח של קבלנים ובחוזי הקמה, דיווח כספי ברשויות 

ו בקורסים מקומיות, והטיפול החשבונאי בהיוון עלויות אשראי. הקורס נשען על היסודות החשבונאיים שנבנ
 קודמים, ובין היתר על הכרת הדוחות הכספיים, והטיפול החשבונאי בנכסים והתחייבויות פיננסיים.

 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 ספרים סגורים. ניתן להיעזר במחשבון פיננסי בלבד.שיטת הבחינה: 

 
 
 
 

 דיני מיסים א'
 ד"ר ליאור דוידאי

 
לם העסקי למקסם את הרווח למען הבעלים, האחריות החברתית והאחריות לצד השאיפה של מנהלים בעו

האתית תופסות בעשורים האחרונים מקום הולך וגדל בעולם העסקי. הכלכלה המשתנה והחידושים הטכנולוגיים 
הכרוכים בה מציבים בפני אנשי ניהול דילמות אתיות מורכבות. דילמות אלו מחייבות לפתח דפוסים של אחריות 

בניהול העסקי. דפוסים אלו של אחריות חברתית בניהול עסקים  (Corporate Responsibility)ידית תאג
מיועדים לקבוע נורמות התנהגות להתנהלות העסק כלפי הסביבה העסקית, כלפי בעלי עניין בפירמה )כדוגמת 

העוסקות בשאלה כיצד ראוי עובדים, לקוחות, ספקים ובעלי מניות(, וכלפי הקהילה החברתית כולה. נורמות אלו, 
 ראוי לנהוג בסיטואציות משתנות, רחבות וחורגות מהכללים המשפטיים שחלים ביחס לעסק ולמנהליו.-או לא

המטרה המרכזית של הקורס הינה להציב דילמות אתיות העומדות על סדר היום של הסביבה העסקית, לבחון 
ות אתיות ולהציע קו חשיבה מקורי ומערכת של את דרך הפעולה של המנהלים בהתמודדותם עם אותן דילמ

 מודלים לפיתרון אותן דילמות אתיות.
הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות העוסקות בתיאוריות ובמודלים העיקריים, דיונים בכיתה בדילמות אתיות 

 שונות, וקריאת מאמרים, פרקים נבחרים מספרות וחומר רלבנטי אחר.
 

 בחינה:מרכיבי הציון הסופי ושיטת ה
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  דף אחד, כתוב משני  מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור, למעט 100%הבחינה בסיום הסמסטר מהווה
 בו רשאי התלמיד/ה לכתוב כרצונו/ה.  ,A4צידיו, בגודל 

 
 
 
 
 

 דיני עבודה
 עו"ד הראל בראביק

 
 במסגרת הקורס נבחן את ההסדרים המהותיים של משפט העבודה האישי והקיבוצי מתוך

 לות על המקום של העבודה בחיי הפרט והחברה ומתוך בחינה של ההצדקות של הרגולציההסתכ
 של התחומים השונים )מדוע ראוי להסדירם, מדוע נבחרה דרך הסדרה מסוימת, ואילו

 אלטרנטיבות להסדרה קיימות(. נתעכב גם על היבטים אקטואליים של משפט העבודה.
 יני שטרות; דיני ביטוח; בוררות, גישור ופישור; דינינתייחס אף להיבטים מסחריים, הכוללים ד

 ירושה ועוד.
 

 בחינה סופית.  100% מרכיבי הציון הסופי:
 
 

 ספרים פתוחים.שיטת הבחינה: 
 
 

 
 דיני תאגידים

 עו"ד רונן אבנר
 

 מסחרי זה יעסוק בסוגיות המשמעותיות הקשורות לחברות ותאגידים אחרים בכלל. נדון בסוגיות-קורס משפטי
הקשורות לאישיות המשפטית של התאגיד, אופן ניהולו והתנהלותו, חובות המנהלים, מקומו של רואה החשבון 

ועוד. במסגרת הקורס יקבלו הסטודנטים ידע בסיסי בעולם המשפט העסקי, אשר יאפשר להם להבין מדוע 
מהם היתרונות והחסרונות השימוש בחברות נפוץ כל כך בכלכלה המודרנית, מהן האלטרנטיבות לשימוש בחברה, 

  הבסיסיים של כל צורת התאגדות, ועוד.
 

  מרכיבי הציון הסופי:
 בחינה סופית.  100% 
 נקודות מיטיב בגין השתתפות פעילה התורמת באופן מיוחד לדיון בכיתה.  5עד  

  .100יובהר כי המיטיב הינו בשיקול דעת מלא של המרצה וכי בכל מקרה לא יעלה הציון בקורס על 
 

 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 
 
 

 חשבונאות ניהולית מתקדמת
 ד"ר רימונה פלס

 
 הכרת מודלים כמותיים -מי בפירמה מטרת הקורס היא הרחבת הידע בתחומי מערכת המידע החשבונאי הפני 

. המשמשים לחיזוי עלויות והתנהגותן, והמאפשרים שימוש בידע על התנהגות עלויות לשם שיפור רמת הביצוע
השלכות השינויים שחלו בסביבת הארגון המודרני והשלכותיהן על החלטות תמחיר ובקרה. מערכות בקרה ומדדי 

 ביצוע.
 

 הציון הסופי:מרכיבי 
 

 סופית. בחינה - 75%
 (5בחנים )מתוך  4 - 20%
 השתתפות בכיתה - 5%

 .נקודות ציון מיטיב עבור הגשת שיעורי הבית בזמן 5עד 

 סגורים. ספרים שיטת הבחינה:
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 יסודות ביקורת חשבונות
 רו"ח אייל אסייג

 
הקורס נועד להקנות ידע בסיסי להכרת העקרונות הכלליים המשותפים לכל ענפי הביקורת.  מטרת הקורס:

 כמו כן ייעשה שימוש נרחב בתרגילים על מנת לספק לסטודנט ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.
ת, תקני הביקורת, מינוי רואה חשבון, סמכויות ואחריות הקורס יעסוק בתיאור מקצוע הביקור 

רו"ח על פי חוק החברות וחוק רואי חשבון, אחריות חוקית של רו"ח בחוקים נוספים ובפסקי 
נוסח אחיד ותיקני  –דין, אי תלות, בקרה פנימית + שאלוני סקר בקרה פנימית, דוח המבקר 

 הדיווח.
 

  דרישות הקורס:
 גילים. נוכחות בהרצאות ובתר 

 .לפני כל שעור יש לקרוא את הקריאות הנדרשות לאותו שיעור כמפורט להלן 

  מהציון הסופי. בחינת הפתע היא על השיעור  15%עד תוספת של –בחינות פתע
הקודם ועל רשימת קריאה לשיעור הנוכחי. אי נוכחות בבחינה )שלא מסיבה בריאותית 

ף לציון הבחינה, רק במידה וציון הבחינה או מילואים( תגרור ציון אפס. ציון זה יתווס
 עובר. 

  אי הגשה, או הגשה  - 80%קיימת חובת הגשת מטלות של  –ללא ציון  –הגשת מטלות
 חלקית, לא תאפשר לגשת לבחינה. 

  מהציון הסופי.  100% –( 60 -עמידה בהצלחה בבחינה הסופית של הקורס )ציון מעבר 
 

 פית.בחינה סו 100% מרכיבי הציון הסופי:
 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 
 
 
 

 יסודות המשפט ב'
 דניאל קינןד"ר 

 
קורס זה הוא המשכו של הקורס יסודות המשפט א'. בקורס זה נעמיק בענפי משפט נוספים החיוניים 

לחשבונאים. נתחיל בדיני עבודה כלליים וקיבוציים בהמשך נעסוק גם בדיני ביטוח, בוררות, דיני מכר, שליחות, 
ועוד. הקורס יתן בידי הלומדים בו כלים להתמודדות עם סוגיות משפטיות העולות תדיר במקומות  שיטת רגלפ

 עבודה גדולים, מפעלים וחברות.
 שאלות סגורות ופתוחות. -מעורבת

 
 שאלות סגורות ופתוחות(. -בחינה סופית ) הבחינה  מעורבת 100%: הציון הסופימרכיבי 

 
 ים.: ספרים סגורשיטת הבחינה

 
 

 לחשבונאיםמבוא למימון 
 ד"ר מולה כהן

 
מימון הוא נושא רחב הנגזר מתחום המיקרו כלכלה. עיקר עיסוקו הוא בהחלטות ההשקעה של הפירמה  

כיצד לממן את ההשקעות, כיצד לשלם למשקיעים, איזה ניירות ערך להנפיק, כיצד  –והמדיניות הפיננסית שלה 
נתחיל בסקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שווי בעזרתו.  של הקורסבחלק הראשון  לתגמל מנהלים ועוד.

נמשיך בלמידת תזרים המזומנים ותימחורו על פני זמן. כל זאת במגמה לספק הכלים הבסיסיים להערכת 
 תנאי אי ודאות  –השקעות בעולם ללא סיכון. בהמשך נעסוק בקבלת החלטות מימון במצבי אמת 

 
 

יאפשרו תשתית טובה להמשך לימוד  בחלק הראשון של הקורסני סיכונים. העקרונות שיילמדו וסיכון, וביטוח מפ
כיצד חברות מגייסות מקורות בשוק ההון למימון  נלמדהקורס: קבלת החלטות השקעה ומימון בעולם מציאותי. 

ה לוקחת, פעילויותיהן, ונבדוק את המדיניות הפיננסית האופטימאלית שלהן מבחינת כמות החוב שהפירמ
בהמשך נראה כיצד הפירמה יכולה לגדר סיכונים באמצעות מכשירים  מדיניות הדיבידנד שלה וההנפקות.

  פיננסיים מתקדמים כמו אופציות וחוזים עתידיים.
 

 מרכיבי הציון הסופי:
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 . הבחינה תתקיים ללאמהציון( 100%)שמשקלה  הציון כולו מתבסס על הבחינה הסופיתבחינה סופית.  100%
 .ושני עמודי נוסחאותפיננסי חומר עזר מלבד מחשבון 

 
 

 מבוא למערכות מידע
  אלעד הריסוןד"ר 

 
הקורס מבוא למערכות מידע נועד להקנות מערכת מושגים וידע למנהל בנושאי מערכות מידע ממוחשבות 

החשיבות של מערכת בניהול, השימוש בהן ותועלותיהן התפעוליות והכלכליות. הקורס יידון במושג המידע והבנת 
 מידע בארגון ובניהול. 

בין הנושאים: מושגים בסיסיים הקשורים לתשתיות הטכנולוגיות של מערכות מידע מודרניות, היבטי יישום של 
עיבוד נתונים ומערכות מידע בארגון, הבנת הצד הניהולי של מערכות מידע ארגוניות ויצירת ערך בשימוש במידע 

 הארגוני הקיים.
 בוסס על הרצאות פרונטליות.הקורס מ

 
 מרכיבי הציון הסופי:

 נוכחות והשתתפות בדיונים בכיתה. - 10%
 עבודת אמצע. - 20%
 מבחן סיום. - 70%

 
 .ספרים סגוריםשיטת הבחינה: 

 
 מבוא לשיווק
 ד"ר רון ברגר

 
ות בתחום הקורס סוקר את תחום השיווק מנקודת מבט ניהולית ומבהיר את מושגי היסוד והתפיסות הבסיסי

 השיווק.
חומר הקריאה, התרגילים והדיונים בכיתה יקנו ידע, הבנה וכלים לניתוח תהליכי שוק, מבנה והתנהגות שוק, 

 ופעילות מערכות השיווק בחברות. סקירה זו תסייע בהבנת חשיבות תחום השיווק לארגונים כיום.  
 הגשת עבודת אמצע המתבצעת במתכונת של עד שלשות.

 
 בחינה סופית  100% ון הסופי:מרכיבי הצי

 
 ספרים סגורים :שיטת הבחינה

 
 
 

 תמחיר וחשבונאות ניהולית
 ד"ר רימונה פלס

 
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי על מערכת המידע החשבונאי הפנימי   בפירמה וניצולו לצורך 

החלטות בסביבת ייצור משתנה ושוק קבלת החלטות. יודגשו השימושים של המידע לצורך תכנון, בקרה וקבלת 
 תחרותי.

 
 

 :הציון הסופימרכיבי 
 סופית. בחינה - 75%
 (5בחנים )מתוך  4 - 20%
 השתתפות בכיתה - 5%

 נקודות ציון מיטיב עבור הגשת שיעורי הבית בזמן. 5 
 

 ספרים סגורים. :שיטת הבחינה
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 'גשנה  
 
 
 

 ביקורת חשבונות
 רו"ח אייל אסייג

 
הקורס נועד להקנות ידע בתכנון ביקורת ובביצועה הלכה למעשה. הקורס יכלול עקרונות  קורס:מטרת ה

ותוכניות ביקורת לנכסים, התחייבויות, הון, הכנסות והוצאות. כמו כן יינתן דגש בלימוד כללי 
הסתייגויות  –האתיקה של רואי החשבון, הצהרת הנהלה ודוח רואה החשבון המבקר 

 ס יכלול לימוד תיאורטי של הנושאים וכן פתרון שאלות. והימנעויות. בקור
 

  דרישות הקורס:
  .נוכחות בהרצאות ובתרגילים 

 .לפני כל שעור יש לקרוא את הקריאות הנדרשות לאותו שיעור כמפורט להלן 

  מהציון הסופי. בחינת הפתע היא על השיעור  15%עד תוספת של –בחינות פתע
הנוכחי. אי נוכחות בבחינה )שלא מסיבה בריאותית הקודם ועל רשימת קריאה לשיעור 

או מילואים( תגרור ציון אפס. ציון זה יתווסף לציון הבחינה, רק במידה וציון הבחינה 
 עובר. 

  אי הגשה, או  - 100%קיימת חובת הגשת מטלות של  –ללא ציון  –הגשת מטלות
 הגשה חלקית, לא תאפשר לגשת לבחינה. 

 מהציון הסופי.  100% –( 60 -ופית של הקורס )ציון מעבר עמידה בהצלחה בבחינה הס 
 

 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 
 

 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 
 
 
 

 
 ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

 רו"ח אייל אסייג
 

 :מטרת הקורס
של חומרה, תוכנה,  לחשבונאים לרבות הכרות עם מושגי יסוד וסיכוניםמידע בטכנולוגיות הקניית יסודות 

, שיטות וגישות לניהול קבצים, ERP, מערכות מידע ניהוליות ותפעוליות, מערכות נתוניםתקשורת, בסיסי 
טופולוגיות מחשוב, מחזור חיי מערכת מידע, מבנה אגף מ"מ בארגונים, מהותם וחשיבותם של בקרות, רשתות 

 ותקשורת, הצגת מערכות פיננסיות ומודל הקוביט. 
 

 
 ות הקורס :דריש

המטלות על פי לוחות הזמנים שנקבעו. לא ניתן לגשת לבחינה, ללא הגשת המטלות. פתרונות  כלהגשת 
 המטלות מפורסמות לאחר הגשת המטלות, כך שלא ניתן להגיש מטלות באיחור. 

 
 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 
 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 

 
 
 
 
 

 דיני מיסים ב'
 ליאור דוידאיד"ר 

 
 : תיאור הקורס

הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע מס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של 
שיטת מס נורמטיבית וראויה. במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי וחשבונאי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני 
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עלים בעולם העסקי. במסגרת הקורס יינתן דגש לניתוח עקרונות המס והיחס ביניהם ובין כוחות השוק הפו
כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים בהסדרי המס, ליישום שיקולי מדיניות מס, לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת 

-המס ביחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובין תכנוני מס בלתי
 ם.לגיטימיי

הקורס מתמקד בניתוח מערכת דיני מס ההכנסה הן במישור היחיד והן במישור החברה, הן במישור מס ההכנסה 
והן במישור מס רווח הון. במסגרת הקורס יידונו העקרונות וההסדרים לניכוי הוצאות; עקרונות היסוד וההסדרים 

וח אירוע של שינוי ייעוד בנכס; העקרנות למיסוי המפורטים למיסוי רווח הון; הכללים למיסוי שוק ההון; הדרך לנית
תוכניות תגמול והטבות לעובדים בחברה, לנושאי משרה בחברה, לבעלי שליטה בחברה ולספקים של החברה; 
הועקרונות להימנעות ממס, זיהוי עסקאות מלאכותיות וסמכות רשויות המס להתעלמות מעסקה או פעולה; 

יכור של הכנסה; וכן ההתנהלות המינהלית וניהול פנקסים, ובכלל זה הליכי ההבחנה בין שימוש בהכנסה ובין נ
גבייה וניכוי במקור, הוראות ניהול פנקסים לצרכי מס, פסילת פנקסי חשבונות, חובת הגשת דוח, הליכי שומה, 

סגרת השגה וערעור, סמכות הנציב, וכן דרך פעולתו של רואה החשבון בפני רשויות המס. דגש מיוחד יינתן במ
הקורס לתכנון עסקאות ופעילויות כלכליות שבהן ניתן לחסוך במס מבלי שרשויות המס תתערבנה בתכנונים 

 המתבצעים.
מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחום דיני המיסים, ליצור 

ידע תיאורטי להבנת התהליכים המתרחשים  היכרות עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתחום דיני המיסים, להקנות
בתחום דיני המיסים, להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי עם החשיבה המשפטית בתחום דיני 

 המיסים, וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי המשך וקורסים מתקדמים בתחום דיני המיסים.
אחרים, עיון בפסקי דין של בית המשפט העליון ויתר בתי שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי דין 

המשפט ופתרון אירועים עובדתיים שבהם נערך זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובהם 
מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית, תוך בחינת טיעוני 

 הצדדים והכרעת בית המשפט.
 

 מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:

  מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור.  65%הבחינה בסיום הסמסטר מהווה 

  (.20% –; בוחן ביניים שני 15% –)בוחן ביניים ראשון  35% –שני בחני ביניים 

  :לפחות בכל אחד מהבחנים בקורס 50קבלת ציון תנאי לגשת לבחינה הסופית. 

 נקודות. 5עד  –ת ציון עובר במבדקוני רשות ציון מיטיב בגין קבל 
 

 

 
 
 

 טכנולוגית מידע
 רו"ח אייל אסייג

 
נוהלי הביקורת וטכניקות ביקורת בדגש על  :הקניית ידע בביקורת טכנולוגית מידע, לרבות :מטרות/יעדי הקורס

 נקודת המבט של רואה החשבון המבקר.

העקרונות והיסודות של בקרה וביקורת ממ"מ ושימוש הצגת  ויכלל מפגשיםה תיאור תמציתי של הקורס:    
בשיטות וכלים מעשיים לביצוע ביקורת של יישומים שונים. בקורס תבחן השפעת סביבת ממ"מ על אחריותו 

ותפקידיו של המבקר, ילמדו סיכונים שונים הקשורים לטכנולוגיות המידע ויוצג מגוון של אמצעי בקרה 
יסקרו סביבות טכנולוגיות בעלות עניין מיוחד למבקר ויידונו היבטי הביקורת  המקטינים סיכונים אלו. כמו כן

 .ןהקשורים בה
     

 דרישות הקורס :      
 הינה תנאי לגשת לבחינה. מטלותה 4כל הגשת       

 
 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי:       

 
 ספרים סגורים.שיטת הבחינה:       
 
 
 
 

 'מאזנים מאוחדים א
 רו"ח שלמה דאובר

 



 61 

 

מטרת תוכנית הלימודים במסלול החשבונאות היא לצייד את תלמידי החוג בידע, בכלי חשיבה וביכולת הטכנית 
הנדרשים מרואה חשבון. הקורס שם דגש על הטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות, והבנת התפיסה 

אשר מהווה עבור חברות רבות את אחת הסוגיות  "צירופי עסקים" 3העומדת בבסיס תקן דיווח כספי בינלאומי 
המרכזיות בדוחות הכספיים. כמו כן, יושם דגש על פיתוח יכולת הקריאה והחשיבה העצמית בתחום החשבונאות 
הפיננסית. לשם השגת מטרות אלו, ישולבו ההרצאות והתרגילים בחומר לקריאה עצמית: תקנים שפורסמו בארץ 

 כן קריאות בנושאי תיאוריה בחשבונאות אשר ישמשו גם לנושאי דיון בכיתה.ובחו"ל, בעברית ובאנגלית ו
 

 בחינה סופית. 100% מרכיבי הציון הסופי:
 

 ספרים סגורים. שיטת הבחינה:
 
 

 מאזנים מאוחדים ב'
 רו"ח שלמה דאובר

 

ולת הטכנית מטרת תוכנית הלימודים במסלול החשבונאות היא לצייד את תלמידי החוג בידע,  בכלי חשיבה וביכ
 3הנדרשים מרואה חשבון.  הקורס שם דגש על הבנת התפיסה העומדת בבסיס תקן דיווח כספי בינלאומי 

ולמידת העקרונות הנוגעות לאיחוד דוחות כספיים של חברות נשלטות. כמו כן, יושם דגש על פיתוח יכולת 
לבו ההרצאות והתרגילים בחומר הקריאה והחשיבה העצמית בתחום החשבונאות.  לשם השגת מטרות אילו ישו

לקריאה עצמית: תקני חשבונאות שפורסמו בארץ ובחו"ל בעברית ובאנגלית  וכן קריאות בנושאי תיאוריה 
 בחשבונאות אשר ישמשו גם לנושאי דיון בכיתה.

 
 בחינה סופית. 100%מרכיבי הציון הסופי: 

 
 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 

 
 

 מיסוי בינלאומי
 ונוביץשי אהרעו"ד 

 
 מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במיסוי בינלאומי.

הקורס ישים דגש שווה על ידע תיאורטי ומעשי. הסטודנטים יידרשו לשלוט בחישוב ההכנסה החייבת, כמו גם 
 .בבסיס התיאורטי ובהחלטות משפטיות המהוות את הבסיס לחישוב ההכנסה הנובעת לנישום ממקורות בחו"ל

 
 יבי הציון הסופי: מרכ
 בחינה סופית. 90%
 השתתפות פעילה. 10%

 
 ספרים פתוחים.שיטת הבחינה: 

 
 מיסוי מקרקעין

 שי אהרונוביץעו"ד 
 

הכרת תחום מיסוי המקרקעין על גווניו השונים, תוך עמידה על הרציונאל העומד מאחורי החקיקה, הפסיקה 
 וההוראות המקצועיות

רקעין בשיטת המס בישראל. יסקרו הוראות מחוק מיסוי מקרקעין )בכלל זה: בקורס יסקרו יסודות מיסוי המק
הגדרות רלוונטיות, שיטת חישוב המס, הוצאות המותרות בניכוי וכו'(, הפטורים השונים הניתנים בחוק, מסויה של 

 עסקת קומבינציה, עקרונות הטלת מס הרכישה וכו'. 
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 בחינה סופית. 90%
 השתתפות פעילה. 10%

 
 ספרים פתוחים.שיטת הבחינה: 

 
 מע"מ ומיסים עקיפים

 שי אהרונוביץעו"ד 
 

הקורס יעסוק בסוגיות המיסוי הטומנות בחובן משקל כלכלי גדול, אשר אינן מקבלות תשומת לב מספקת 
 .במסגרת לימודי המס, אשר מתמקדים בעיקרם במיסוי הישיר
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במספר חוקים נפרדים, אשר פועלים על פי היגיון כלכלי שונה, עושים שימוש בישראל, מיסוי עקיף בא לידי ביטוי 
 .בפרוצדורות שונות, וממסים אלמנטים שונים של עסקאות במשק

 
 מרכיבי הציון הסופי: 

 בחינה סופית. 90%
 השתתפות פעילה. 10%

 
 ספרים פתוחים.שיטת הבחינה: 

 
 

 מערכות פיננסיות לחשבונאים
 רו"ח אייל אסייג

 
 :ת הקורסורמט

 
חזרה על יסודות האקסל והכרת פונקציות מתקדמות באקסל, הכרת אקסס והשימוש של רואה חשבון באקסס, 

. הכרת מערכת הנהלת Outlook, דפדפני אינטרנט ותוכנת PowerPoint ,WORDחזרה על תוכנת המצגות 
ס יסודות הטמעת מערכות . כמו כן ילמדו בקורSAP Business One(SBO)חשבונות כפי שמיושמת בתוכנת 

, הכרת מבנה כללי של מערכת ERP -מידע לרבות מערכות אינטגרטיביות עם דגש על המודולים הפיננסים ב
SBO ההמודולים השונים במערכת ,  הצגת- SBO  והאינטגרציה ביניהם, הצגת תתי המודולים כספים ודוחות

( וספרי GLתוח עלויות ורווחיות, הכרת הספר הראשי )בתחום הפיננסי לרבות: אופן ביצוע הדיווח החשבונאי, ני
העזר )כרטיסי לקוחות וספקים(, יישום הוראות ניהול ספרים, חוק מע"מ, וחוקים אחרים וכן סקירת מודול קניות  

 המודול הלוגיסטי.  –
הכרת  הקורס יאפשר לסטודנט להכיר את עולם מערכות המידע האינטגרטיביות על היתרונות והחסרונות שלו,

לרבות הזנת פקודות יומן, הפקת כרטסת ומאזני בוחן, וכן הפקת מאזנים. כמו כן יינתן  ERP -המודול הפיננסי ב
דגש להבנת המושגים המרכזיים וכיצד זה פועל בארגונים גדולים ובינוניים, וכן יאפשר לסטודנט לתרגל, במהלך 

 ק. הקורס, ביצוע פעולות במודול הפיננסי, הלוגיסטי והשיוו
 

 :תיאור הקורס
 

בנוי במערך של הרצאות פרונטאליות ותרגול במעבדת מחשבים. במסגרת ההרצאות יתוארו עקרונות הקורס 
כולל היבטי הבקרה הנחוצים לעבודת רו"ח (, מתודולוגית היישום,  – Implementationביישום מערכת מידע )

 –, לרבות תיאור המודולים השונים ERP -מבנה ה הבעיות בתהליכי היישום ועוד. בנוסף ילמדו הסטודנטים את
פיננסי ולוגיסטי. במעבדה, יתרגלו הסטודנטים במודול הפיננסי, טיפול ברישום פקודות יומן, הפקת דוחות רווח 

יערך דיון עם הדגמה של המודולים בנוסף והפסד ומאזנים, הפקת חשבוניות , תעודות משלוח, קבלות ועוד. 
יים במערכת באמצעות ביצוע פעולת כניסת טובין למחסן ומעקב אחר רישומי הכניסה עד הלוגיסטיים והתמחיר

המערכת הפיננסית. כמו כן יתרגלו הסטודנטים אקסס, באקסל, תוכנת מצגות, שימוש באינטרנט, וורד ותוכנות 
 למשלוח דואר אלקטרוני. 

 
 הרצאות פרונטליות + תרגול במעבדת מחשבים  שיטת ההוראה:

 
 הציון הסופי: מרכיבי

 מהציון הסופי.  30%מהווים  –תרגילי בית עם ציון 
 . מהציון הסופי 70% –חינה בסוף הסמסטר ב
 

 הקריאה והתרגול במשך הקורס הינם חובה. 
 

 ספרים סגורים.שיטת הבחינה: 
 
 

 סוגיות נבחרות בחשבונאות
 )כולל ניתוח דוחות כספיים(

 רו"ח רועי כץ
  

 :הקורס מטרות
 ,חברות שווי להערכת וביישומם כספיים דוחות בניתוח מתקדמים וכלים ידע להקנות דנוע הקורס

 .הנקי הנכסי הערך ושיטת רווח מכפילי ,מזומנים תזרימי להיוון מודלים על דגש תוך
 מדיניות בחירת ושל הכספיים בדוחות סעיפים של ביקורתי ניתוח על דגש יינתן הקורס במסגרת

 .חשבונאית
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 :הלימוד שיטת
 של כספיים מדוחות מוחשיות ודוגמאות אקטואלי חומר שישלבו הרצאות על מבוסס הקורס
 .אלו לתרגילים הגשה חובת אין ,שוטפים תרגילים יינתנו הקורס במהלך .שונות חברות

 
 :הקורס דרישות

 ניתן .סגור חומר עם הבחינה .בקורס החומר כל את תכלול הבחינה .בכתב סופית בבחינה עמידה
 .פיננסי במחשבון משלהשת
 לימוד חומר על יסתמכו או/ו יתבססו הסופית בבחינה שאלות ,זאת עם .תיבדק לא בכיתה נוכחות
 הכתוב הלימוד בחומר כלול אינו הלימוד שחומר תלמידים מצד טענה תישמע לא .בכיתה שכוסה
 .השיעור במהלך כוסה זה וחומר במידה

 
 .הקורס מציון 100% שתהווה בחינה םתתקיי הקורס בסוףן הסופי: הציו מרכיבי 
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 ינריםסמ
 
 
 
 
 
 

 סמינר בחשבונאות ניהולית
 ד"ר רימונה פלס

 
מטרת הקורס לחשוף את התלמידים למחקר בתחום החשבונאות הניהולית תוך התמקדות בספרות עדכנית 

ת שמטרתה לבדוק את יכולתם ורלוונטית ויישומיה בפועל. בנוסף יידרשו הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריוני
להתמודד עם בעיה בתחום הנחקר ולענות עליה באמצעות חשיבה אנליטית ותוך שימוש במתודולוגיות 

 מקובלות.
 
 

 מרכיבי הציון הסופי: 
 מבחן אמצע 20%
 הצגת מחקר בכיתה - 20%
 הצגת עבודת הסמינר והגשתה. - 60%

 
 
 
 

 סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות
 סעמוס ברנד"ר 

 
משקיעים ובעלי עניין מקבלים החלטות על סמך מידע הנמצא בדוחות הפננסים ומידע כלכלי ממקורות שונים. 
הסמינר יעסוק במחקר אקדמי אמפירי בתחום החשבונאות תוך התמקדות בספרות האקדמית הדנה בבחינת 

נלמד לבחון את השימוש חשיבות המידע הכלול בדוחות הכספיים ומידע כלכלי ממקורות אחרים. בסמינר אנו 
 במידע פיננסי וכלכלי, תועלתו ומגבלותיו, כבסיס לקבלת החלטות וכמכשיר להכוונת פעילות הנהלת החברה.

 
ביקורתית של ספרות   בסמינר נעודד חשיבה מקורית בנושאים הקשורים לחשבונאות, ונפתח יכולת ניתוח

 יכולת הבעה בכתב, והצגת מחקר חשבונאי בפני קהל.אקדמית.  הסטודנטים ידרשו לגלות כישורי מחקר עצמאי, 
  

 
 : מטרת הסמינר

לבדוק את יכולתו של הסטודנט להתמודד עם בעיה בתחום הנחקר ולענות עליה באמצעות חשיבה אנליטית 
וביקורתית תוך שימוש במתודולוגיות מקובלות. כמו כן נבחנת יכולתו להציג בע"פ ובכתב את המרכיבים 

ר: הגדרת שאלת המחקר, סקירת הספרות, הצגת ההשערות, המתודולוגיה, )איסוף נתונים, העיקריים במחק
 ניתוח הנתונים על ידי שימוש בשיטות מחקר מקובלות(, ניתוח התוצאות וביסוס המסקנות.

 
 : מבנה הסמינר

התאריכים הרלוונטים הסמינר יכלול מפגשים פרונטליים לצורכי הנחיות כלליות ופגישות אישיות להנחיה אישית )
 יינתנו בכיתה ובתאום עם המרצה(.

 
 :דרישות והרכב הציון הסופי

 מהציון 15% –הצגת מאמר בזוגות בבפני הכיתה    •
 מהציון 10% –הצגה פרונטלית של שאלת המחקר    •
 מהציון 75% –הגשת הסמינר     •
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 ג'ב',  ',א להשתתפות בלימודי חובה של שניםבחשבונאות נאי הקדם ת
 

 'אשנה 
 
 ;מתמטיקה א' – מתמטיקה ב' .1
 ;שיטות סטטיסטיות א'  – שיטות סטטיסטיות ב' .2

 ;מבוא לכלכלה מיקרו -מבוא לכלכלה מאקרו  .3

 ;מכינה בחשבונאות –יסודות החשבונאות א'  .4

 ;יסודות החשבונאות א' –יסודות החשבונאות ב'  .5
 

 'בשנה 
 
 ;ונאות א'יסודות החשב –תמחיר וחשבונאות ניהולית  .1
 ;יסודות המשפט ב' –דיני תאגידים  .         2
   ;יישומי מחשב –מבוא למערכות מידע  .3
 ;יסודות החשבונאות ב' –בעיות מדידה בחשבונאות א' .          4
 ;תמחיר וחשבונאות ניהולית –חשבונאות ניהולית מתקדמת .          5
 החשבונאות ב'; יסודות –מבוא למימון לחשבונאים .         6
 ;יסודות החשבונאות א', תמחיר וחשבונאות ניהולית –יסודות ביקורת חשבונות .          7
 ;בעיות מדידה בחשבונאות א' –בעיות מדידה בחשבונאות ב'           .8
 ;)אפשרי לימוד במקביל( יסודות המשפט ב' –דיני עבודה   .        9

 ;ודות המשפט א'יס – יסודות המשפט ב' .       10
 
 
 

 'גשנה 
 
 ;יישומי מחשב, יסודות ביקורת חשבונות –טכנולוגיות מידע  .1
 ;תמחיר וחשבונאות ניהולית, בעיות מדידה בחשבונאות ב' –מאזנים מאוחדים א' .       2
 ;יסודות ביקורת חשבונות –ביקורת חשבונות .       3
 ;דיני מיסים א'–דיני מיסים ב'  .4
 ;מאזנים מאוחדים א' –ם מאוחדים ב' מאזני.       5
 ;בעיות מדידה בחשבונאות ב' –סוגיות נבחרות בחשבונאות )כולל ניתוח דוחות כספיים( .       6
 ;דיני מיסים א' –מיסוי מקרקעין .       7
  ;דיני מיסים א' –מע"מ ומיסים עקיפים .       8
  דיני מיסים ב';  -.       מיסוי בינלאומי 9

 טכנולוגיות מידע )אפשרי לימוד במקביל( –מערכות פיננסיות לחשבונאים   .   10
 ;יסודות ביקורת חשבונות, טכנולוגיות מידע –ביקורת מערכות מידע ממוחשבות .     11
תמחיר וחשבונאות ניהולית,יסודות ביקורת חשבונות,בעיות מדידה  –ניהולית   .   סמינר בחשבונאות12

 ;בחשבונאות ב'
תמחיר וחשבונאות ניהולית,יסודות ביקורת חשבונות,בעיות מדידה                          -בעיות נבחרות בחשבונאותסמינר   .   13

 ;בחשבונאות ב'
 
    

 תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב בשנת הלימודים הנוכחית. החובה להרשם לקורס  
א את תנאי הקדם כפי שמפורט. תלמיד שלא עמד בתנאי קדם היא על התלמיד בלבד. כמו כן עליו להקפיד למל

 לא יוכל ללמוד קורס מתקדם. בשום מקרה לא ינתן היתר ללימוד שיעורים המתקיימים בשעות חופפות.
 

 
 
 
 
 
 
 

נויים שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות התקנון כולו כפוף לתיקונים ולשי
 .רכז האקדמיהמוסמכים של המ




