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  תכנית הלימודי� -' פרק א
  

  .המסלולי� והמרצי�, לפי השני�החובה להל� טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
  .עליה� תינת� הודעה מתאימה יודגש כי ייתכנו שינויי� בתוכנית זו

  

  'שנה א
  'סמסטר א

  
קוד   ש� המרצה   ש� קורס

  הקורס
  נקודות זכות  מתכונת 

  'תימטיקה אמ
  

  3  ת"שו  8002     ר אופיר ברנע"ד

  מיקרו-כלכלהלמבוא 
  

  4  ת"שו  8004  ר רימונה פלס"ד

  3  ת"שו  8006  צפנת קולוי�' גב  'אשיטות סטטיסטיות 

  מכינה בחשבונאות
  

  4  ת"שו   8100           ח יובל גרנות"רו

  4  שיעור  8101  ר ליאור דוידאי"ד  'יסודות המשפט א

  2  שיעור  8102  ח אייל אסייג"רו  יישומי מחשב

  
  
  

  'סמסטר ב
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

  'במתימטיקה 
  

  3  ת"שו  8003     ר אופיר ברנע"ד

  ר רימונה פלס"ד  קרואמ-כלכלהלמבוא 
  

  4  ת"שו  8005

  3  ת"שו  8007  צפנת קולוי�' גב  'בשיטות סטטיסטיות 

  4  שיעור  8103  ידאיר ליאור דו"ד  'יסודות המשפט ב

  3  שיעור  8012  ר שילה ליפשי "ד  מבוא למימו�

  4  ת"שו  8014  ח שלומי וינר"רו  'יסודות החשבונאות א

  
  
  

  סמסטר קי"
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

רמת  –אנגלית 
  מתחילי�

     שיעור  701  מוניקה ברוידו' גב

  'ביסודות החשבונאות 
  

  / פלס ר רימונה"ד
  ח שלומי וינר"רו

  4  ת"שו  8024

  
  

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

  
  'סמסטר א

  
קוד   ש� המרצה   ש� קורס

  הקורס
  נקודות זכות  מתכונת 

  רמת בינוני –אנגלית 
  

     שיעור  702  מוניקה ברוידו' גב

מבוא למדעי 
   ההתנהגות

  3  שיעור  8000  ר אמיר הורקי�"ד 

 תמחיר וחשבונאות
  ניהולית

  4  ת"שו  8049  רימונה פלסר "ד

  2  שיעור  8038  ח איריס שטרק"רו  דיני תאגידי�

בעיות מדידה 
  'בחשבונאות א

  5  ת"שו  8050  שלומי וינרח "רו

  
  

  'סמסטר ב
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

רמת  –אנגלית 
  מתקדמי�

  2  שיעור  703  מוניקה ברוידו' גב

הגות מבוא להתנ
  ארגונית

  3  שיעור  8013   ר אמיר הורקי�"ד

יסודות ביקורת 
   חשבונות

  

  3  ת"שו  8051  ח אייל אסייג"רו

בעיות מדידה 
  'בחשבונאות ב

  5  ת"שו   8052  יובל גרנותח "רו

ר איתמר "ד  מבוא למערכות מידע
  שבתאי

  3  ת"שו  8008

  
  
  

  קי"סמסטר 
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  זכותנקודות   מתכונת 

  ארתור מיד�' פרופ  מבוא לשיווק
  

  3  שיעור  8009

אתיקה בניהול 
  חברתית ואחריות

  ר לאה שילה "ד
  

  3  שיעור   8010

  'דיני מיסי� א
  

  4  ת"שו   8053  ר ליאור דוידאי"ד

  
  
  

 40'    בכ נקודות זכות שנה "סה
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  'שנה ג

  קורסי� שנתיי� 
  

נקודות   מתכונת   סמינרש� 
  זכות

  מרצה

  נר בחשבונאותסמי
  

ר שילה "ד  4  סמינר 
  ליפשי 

בעיות נבחרות סמינר 
  בחשבונאות

יור� ' פרופ  4  סמינר
  עד�

  
  'סמסטר א

  
נקודות   מתכונת   ש� קורס

  זכות
  מרצה 

  ח אייל אסייג"רו  3  ת"שו  טכנולוגית מידע
ח שלמה "רו  5  ת"שו  'מאזני� מאוחדי� א

  דאובר
  גח אייל אסיי"רו  3  ת"שו  ביקורת חשבונות

  'דיני מיסי� ב
  

ר ליאור "ד  4  ת"שו
  דוידאי

חשבונאות ניהולית 
  מתקדמת

ר רימונה "ד  3  ת"שו
  פלס

  
  

  'סמסטר ב
  

  מרצה  נקודות זכות  מתכונת   ש� קורס
ח שלמה "רו  5  ת"שו  'מאזני� מאוחדי� ב

  דאובר
סוגיות נבחרות 

כולל (בחשבונאות 
  )ניתוח דוחות כספיי�

  ח שלומי וינר"רו  4  ת"שו

  י מקרקעי�מיסו
  

ד אס� "עו  2  שיעור
  ישועה 

  מ ומיסי� עקיפי�"מע
  

ד אס� "עו  2  שיעור
  ישועה

ביקורת מערכות מידע 
  ממוחשבות

  ח אייל אסייג"רו  3  ת"שו

  
  

  
  42'    גכ נקודות זכות שנה "סה

  

 .חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר •
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  לימודתיאור  מקצועות  ה
  
  

  כל הרמות –אנגלית 
  מוניקה ברוידו' גב
  

עניק לסטודנטי� כישורי הבנת הנקרא הדרושי� לקריאת חומרי� בתחומי� השוני� של מטרת הקורס היא לה
. חשבונאות ומינהל עסקי� ולהעשיר את אוצר המילי� שלה� בתחומי� הללו  

 
שעות  3הלימודי� בכל רמה ימשכו . )תקדמי�ומבינוני , מתחילי�(בתחילת השנה תתקיי� בחינת מיו� לרמות 

  . כל סטודנט חייב לסיי� את רמת מתקדמי�. אקדמיות במש" סמסטר

 
:מרכיבי הציו� הסופי  

.בחני� ומטלות  40%  
.בחינת אמצע  20%  

.מבח� סופי 40%   

 
.  בבחינה הסופית כתנאי לשקלול שאר מרכיבי הציו� הסופי 60קבלת  ציו� : תנאי מעבר בקורס  

 
.הנוכחות חובה והינה תנאי לגשת לבחינות :הערה  

  

  
  

  'שנה  א
  

  'יסודות החשבונאות א
  ח שלומי וינר"רו
  

ההתמקדות בקורס היא על הבנת ער" הזמ� . קורס זה מהווה את החוליה השנייה בלימודי החשבונאות הפיננסית
�הקורס יציג את הדרכי� . י�הסוגיות והגישות שבטיפול החשבונאי במכשירי� פיננסי, והתפיסות, של הכס

סיווג� והשלכותיה� על הדיווח הכספי , ניתוח עסקאות מורכבות .הנאותות לדיווח הכספי של חברות בנושאי� אלו
ידו� במרצה בסוגיות ובכללי חשבונאות ספציפיי� , בהרצאות. הקורס מורכב מהרצאות ומתרגולי�. ידונו בהרחבה

תורחב היריעה על הנושאי� שנידונו בהרצאות וייפתרו , בתרגולי�. י�הדורשי� הבנה ופיתוח כלי חשיבה נאות
 .בעיות ספציפיות העולות מהתרגול הנדרש מהסטודנט

   
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

   
  .מחשבו� כיס בלבד .שאלות פתוחות ללא חומר עזר :שיטת הבחינה

  
  ' יסודות החשבונאות ב

  ר רימונה פלס"ד
  

בכללי , הקורס יעסוק במסגרת התיאורטית של החשבונאות". יסודות החשבונאות א"המש" ל הקורס מהווה
יוש� , כמו ג� בקורסי� נוספי�, בקורס זה. ההכרה והמדידה בנושאי� השוני� ובטכניקות לעריכת דוחות כספיי�

ועל יכולת דגש על הראייה המערכתית הכוללת של החשבונאות כמערכת מידע שנועדה לצרכי קבלת החלטות 
  .הניתוח והמחשבה הנדרשת מרואי החשבו�

  
  .סופית בחינה 100% :הציו� הסופימרכיבי 

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  
  
  
  
  

  'יסודות המשפט א
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  ר ליאור דוידאי"ד
  

  . הקורס ביסודות המשפט א מורכב משלוש חטיבות
בי� ו � המשפטמערכת היחסי� שביבניתוח , המשפטו של מהותבבחינת  תהקורס עוסקהחטיבה הראשונה של 

בניתוח , תורת הפרשנותבניתוח , השוני� תחומי המשפט וענפי המשפטבסקירת , מוסר וצדקשיקולי� של 
מבנה בהצגת ה, השונות והשפעת� על המשפט הישראלי התרבות המשפטית המערבית ואסכולות המשפט

וכ� , היסטורית של המשפט הישראליהפתחות התההיסטורי והרקע בסקירת ה, המשפטי והציבורי במדינת ישראל
החטיבה השנייה של הקורס עוסקת בניתוח עקרונות היסוד של . המחייבי� בישראל מקורות המשפטבניתוח 

מעמד� של חירויות היסוד של הפרט , משפט החוקתי והביקורת השיפוטית על דברי חקיקהה: המשפט הציבורי
החטיבה . ט המינהלי והביקורת השיפוטית על מעשי המינהלמשפוכ� ה, ומעמדו של עקרו� שלטו� החוק

  .המשפט הפליליבניתוח עקרונות היסוד של  תהקורס עוסקהשלישית של 
, יסודות בחשיבה המשפטיתלהקנות , השכלה אקדמית בסיסית בתחו� המשפט להקנות הינה מטרת הקורס

בסיס להכרת המשפט ליצור , י והפליליהציבור המשפטבתחומי היכרות ע� מוסדות ומושגי� בסיסיי� ליצור 
סקירה היסטורית של התפתחות המשפט הישראלי לתת , השוואתו לשיטות משפט אחרותלהישראלי ו

כלי� להתמודדות באופ� להקנות , ת ידע תיאורטי להבנת התהליכי� המשפטיי�וקנלה, והתהליכי� שעוברי� עליו
וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי של , ציבורי והפליליה המשפטבתחומי  יישומי ומעשי ע� החשיבה המשפטית

  .קורסי� מתקדמי� בתחו� המשפט האזרחי
ויתר בתי  עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו�, קריאת חקיקה ודברי די� אחרי�בקורס הינה  שיטת הלימוד

ת ובה� ופטיהמש ותדות הרלבנטיות והשאלבפתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער" זיהוי של העוהמשפט ו
תו" בחינת טיעוני , מסכת עובדתית פלוניתביחס למיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט 

  .המשפט הצדדי� והכרעת בית
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .תרגילי�קבלת ציו� עובר ב: תנאי לזכאות לגשת לבחינה - תרגילי� בכתב  20%

  .יו� הקורססבר בקורס הינו ציו� עובר בבחינת עותנאי לקבלת ציו� סופי  .סופית בחינה 80%
  

  .נקודות ציו� מיטיב בגי� קבלת ציו� עובר במבדקוני רשות 5עד 
  

  .נית� להכניס חוברת חקיקה בלבד. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  
  

  'יסודות המשפט ב
  ר ליאור דוידאי"ד
  

דיני , דיני  קניי�, דיני חוזי�: פיו העיקריי�בניתוח עקרונות היסוד של המשפט האזרחי בהתא� לענהקורס עוסק 
  .דיני בנקאות ודיני הביקורת הפנימית, דיני שטרות ומסמכי� סחירי�, נזיקי�

יסודות בחשיבה להקנות , האזרחי השכלה אקדמית בסיסית בתחו� המשפט להקנות הינה מטרת הקורס
ת וקנלה, בתחו� המשפט האזרחייסיי� היכרות ע� מוסדות ומושגי� בסליצור , של המשפט האזרחי המשפטית

כלי� להתמודדות באופ� יישומי להקנות , בתחו� המשפט האזרחי ידע תיאורטי להבנת התהליכי� המשפטיי�
וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי� מתקדמי� , בתחו� המשפט האזרחי ומעשי ע� החשיבה המשפטית

  .בתחו� המשפט האזרחי
ויתר בתי  עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו�, קריאת חקיקה ודברי די� אחרי� בקורס הינה שיטת הלימוד

ת ובה� והמשפטי ותדות הרלבנטיות והשאלבפתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער" זיהוי של העוהמשפט ו
תו" בחינת טיעוני , למסכת עובדתית פלוניתביחס מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט 

  .המשפט דדי� והכרעת ביתהצ
  

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .תרגילי�קבלת ציו� עובר ב: תנאי לזכאות לגשת לבחינה - תרגילי� בכתב  20%

  .יו� הקורססבר בקורס הינו ציו� עובר בבחינת תנאי לקבלת ציו� סופי עו .סופית בחינה 80%
  

  .נקודות ציו� מיטיב בגי� קבלת ציו� עובר במבדקוני רשות 5עד 
  

  .נית� להכניס חוברת חקיקה בלבד. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  
  
  

  יישומיי מחשב



  33

 

  ח אייל אסייג"רו
  

 :במסגרת הקורס ילמדו התלמידי� להשתמש. כלי� לשימוש בסיסי במחשבסטודנט נועד להקנות לקורס ה

  .Excelאלקטרוני הגיליו� שימוש ב ,Power Pointבתוכנת  מצגות בנית, Word -יישו� נושאי� ב, אינטרנטב
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
   .בציו� עובר עבודות הביתהגיש את יש ל ,לצור" קבלת זכאות לגישה לבחינת הסיו� בקורס :הערה

העבודות יוגשו א" ורק לפני השיעור למייל של המתרגל הרשו� . מהעבודות 80%קיימת חובת הגשה של לפחות 
במקרה של עבודות משותפות  –עבודות הבית יוגשו באופ� אישי . איחור לא יתקבלתרגיל שיוגש ב. למעלה

נקודות בבחינת  60יש לקבל ציו� של לפחות ) נקודות ומעלה 60(כדי לקבל ציו� עובר בקורס . העבודה לא תיחשב
  .הסיו�

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  

  מבוא לכלכלה מאקרו
  ר רימונה פלס"ד
  

קביעת התוצר , בקורס ידונו נושאי� של חשבונאות לאומית, מיקרו–" לקורס מבוא לכלכלה הקורס מהווה המש
שוק מטבע החו  , יתרו� יחסי, מאז� התשלומי�, מדיניות מוניטרית, שוק הכס�, מדיניות פיסקאלית, במשק

  .ומדיניות שער החליפי�
  

  .סופית בחינה 100% :הציו� הסופימרכיבי 
  

  .רי�ספרי� סגו :שיטת הבחינה
  
  
  

  מבוא לכלכלה מיקרו
  ר רימונה פלס"ד
  

, התנהגות הצרכ� והפירמה, עלות הזדמנות ואפשרות ייצור -עקומת התמורה , הקורס ד� בתופעת המחסור
, מיקסו� רווחי�, מודלי� של עקומות תוצר ועלות, יישו� של ניתוחי ביקוש והיצע, מודלי� של ביקוש והיצע

ותחרות , מונופול, התערבות ממשלה, אסטרטגיות החברה בתחרות משוכללת ניתוח ארו" טווח וקצר טווח של
  .מונופוליסטית

  
  .סופית בחינה 100% :הציו� הסופימרכיבי 

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  

  מבוא למימו�
  ח"רו, שילה ליפשי" ר"ד
  

 מטרת הקורס

, ער" הזמ� של הכס� , טרת הפירמהמ :הנושאי� המרכזיי� שילמדו. יית מושגי יסוד בתחו� מימו� חברותהקנ
מושג שיעור התשואה הנדרש והקשר , בדיקת כדאיות פרוייקטי� מסוכני�, בדיקת כדאיות פרויקטי� חסרי סיכו�

. תו" התחשבות במס חברות, ההו� ובניית הזר� הכספי של השקעותמחיר , בינו לבי� סיכו�  
   

  :מרכיבי הציו� הסופי
  100%בחינה סופית 
  .מהתרגילי� שיינתנו בסמסטר 80%של חובת הגשה 

  
  .נית� להכניס ד� נוסחאות לבחינה .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  .למנהל עסקי�' שיטות סטטיסטיות א, מבוא לכלכלה מיקרו', מתמטיקה א: תנאי קד�
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  מכינה בחשבונאות

  ח יובל גרנות"רו
  

תחילת הקורס תוקדש להכרת . ות הפיננסיתהקורס הינו הקורס הראשו� הנלמד במסגרת לימודי החשבונא
המש" הקורס יוקדש להעמקת הלימוד . מערכת ניהול החשבונות הבסיסית ולהכרת מושגי היסוד בחשבונאות

לאחר מכ� יילמד מבנה . לקוחות ועוד, הו� עצמי, מלאי, רכוש קבוע: בנוגע לרכיבי� בסיסיי� של הדוחות הכספיי�
הקורס משמש כבסיס . תו" שילוב החומר שנלמד במהל" הקורס, ניית�ותוצג אופ� ב, הדוחות הכספיי�

  .התיאורטי והמעשי עליו נשעני� שאר קורסי החשבונאות הפיננסית
  

  :מרכיבי הציו� הסופי

  .מהציו� יורכב מציו� של תרגילי� שיוגשו על ידי הסטודנטי� 20%

  .סופיתבחינה  80%

  

  .חשבו� פיננסי בלבדנית� להיעזר במ. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  
  
  

  'מתמטיקה א
  ר אופיר ברנע"ד
  

  מטרות הקורס
במטרה , תו" מת� דגש על הבנת הכלי� המתמטיי� ושכלול החשיבה המתמטית , הרחבת היריעה המתמטית 

  . להנחיל לסטודנט גישה ידידותית לכלי� תו" הבנת היכולות הגלומות בה�
בעיות סטטיסטיות  והקניית היכולת להתמודד ע� , כלכליות הקניית כלי� מתמטיי� להתמודדות ע� בעיות 

  .בעיות הנובעות מתו" חומר הלימוד בכלכלה ובמנהל עסקי�
  

  :הציו� הסופי מרכיבי
  .בחני� - 20%
  .בחינה סופית - 80%

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  'מתמטיקה ב

  ר אופיר ברנע"ד
  

  מטרות הקורס
  .' � המתמטיי� אשר נרכשו בקורס היסוד מתמטיקה אהרחבה וישו� הידע והכלי, העמקה 

הכרת יסודות , המימו� וניהול היצור , שימוש בכלי� מתמטיי� ודיפרנציאלי� בפתרו� בעיות מתחומי הכלכלה 
  .האלגברה הליניארית ושימושה בכלכלה ובמנהל עסקי�

  
  'מתמטיקה א :דרישות קד�

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .בחני� - 20%
  .נה סופיתבחי - 80%

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  
  
  
  
  

  'שיטות סטטיסטיות א
  צפנת קולוי�' גב
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 מטרת הקורס

  מטרת הקורס היא הכרת הכלי� הסטטיסטיי� הבסיסיי� המשמשי� את המנהל בכל שלבי קבלת  
  .ההחלטות 
  לאיסו� תלמדנה שיטות. בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התאורית ככלי המשמש בכל מחקר כמותי 
  , מימו�: עיבוד� וניתוח� תו" המחשת ישו� השיטות בתחומי� כלכליי� שוני� כמו, הצגת�, הנתוני� 
  .וניהול הייצור שיווק 
  כמו כ� ילמדו נושאי� בתורת ההסתברות אשר יאפשרו הבנת התנהגות של תופעות שונות  
  חזיות ובדיקת קיו� של קשרי� בניית ת, ) ביקוש של מוצר וכדומה , תשואה יומית של מניה: כמו( 
  .בי� משתני� 

  נהלי� ומטלות   

  מהתרגילי� היא תנאי להשתתפות במבח� סיו�  80%הגשת לפחות . בכל שבוע ינת� תרגיל. 1  
  .לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור מחלה או מילואי�. הסמסטר      
  .בתו� הסמסטר תתקיי� בחינה . 2 
  .נה הוא הציו� בקורסהציו� בבחי  .3 
   
  נושאי הלימוד    
   
  :סטטיסטיקה תיאורית. 1 

  הצגות גרפיות, הצגת הנתוני� בטבלת התפלגות , סוגי משתני�       
  מדדי המרכז ומאוני�      
  מדדי פיזור      
  טרנספורמציה לינארית      
  ציו� תק�      
  :רגרסיה לינארית  .2 

  שונות משותפת       
  מקד� המתא� הלינארי של פירסו�       
  מקד� ההסבר       
  משוואות הרגרסיה הלינארית לניבוי       

  :הסתברות .3 
  דיאגרמת ע  ההחלטות ותלות ואי תלות, הסתברות מותנה, פעולות בי� מאורעות, מרחב המדג�      
  .בי� מאורעות      
  תוחלת ושונות, פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי      
  התפלגות בינומית      
  התפלגות פואסונית      
  התפלגות נורמלית      
  
  
  ספרי הלימוד 
   
  . הרצאות הקורס לא תנתנה בצמוד לחומר בספר לימוד 
  :הספרי� המומלצי� ה�  
  רונית איזנב" - סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאי�. 1   
  האוניברסיטה הפתוחה -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה. 2   
  שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3   
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  

  'שיטות סטטיסטיות ב
  צפנת קולוי�' גב
  

 מטרת הקורס
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  כלוסיה עלמטרת הקורס היא הקניית ההבנה והידע הישומי של תהלי" הסקת מסקנות לגבי האו 
  .סמ" נתוני מדג� 
  כאשר בצד כל , בעזרת ידע זה יוכל המנהל לקבל החלטות המבוססות על תהליכי� אוביקטיביי�  
  .החלטה אפשרית הוא יכול להערי" את ההסתברות שהחלטתו שגויה או נכונה 
  .השיווק והמימו�, ישו� התהליכי� הללו יוצג בתחומי ניהול הייצור 
   
   
  נהלי� ומטלות 
   
  .תנאי מקדמי להשתתפות בקורס הוא הקורס שיטות סטטיסטיות למינהל עסקי� א. 1 
  .בבחינה הסופיתהיא תנאי להשתתפות  ,מהתרגילי� בזמ� 80%הגשת לפחות . בכל שבוע ינת� תרגיל. 2 

  .לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור מחלה או מילואי�     
  .בתו� הסמסטר תתקיי� בחינה. 3 
   
   
  נושאי הלימוד 
   
  .הקירוב הנורמלי להתפלגות הבינומית. 1 
  .משפט הגבול המרכזי. 2 
  :אמידה ובדיקת השערות. 3 

  .על סמ" נתוני מדג�) מאפייני האוכלוסיה( התיאוריה והמשמעות של אמידת הפרמטרי�. א      
  :ת על הפרמטרי� הבאי�ותהלי" בדיקת השערו,אמידה על ידי רווח סמ", אמידה נקודתית. ב      

  התוחלת כאשר השונות ידועה. 1          
  השונות וסטיית התק�. 2          
  התוחלת כאשר השונות אינה ידועה. 3          
  הפרופורציה. 4          
  הפרש פרופורציות בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות. 5          
  יות בלתי תלויות כאשר השונויות ידועותבי� שתי אוכלוס הפרש תוחלות. 6          
  הפרש תוחלות בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות אינ� ידועות. 7          
  )מדגמי� מזווגי�(  תוחלת ההפרשי�. 8          

  מבח� חי בריבוע לטיב התאמה. ג     
  )בי� משתני� איכותיי�( מבח� חי בריבוע לאי תלות . ד     
   
   
  ספרי לימוד 
   
  .הרצאות הקורס לא תנתנה בצמוד לחומר בספר לימוד 
  :להל� הספרי� המומלצי� 
  רונית אייזנב" - סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאי�.1 
  האוניברסיטה הפתוחה -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה. 2 
     שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3 
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .פיתבחינה סו 80%
  .תרגילי� 20 %

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .'שיטות סטטיסטיות למנהל עסקי� א: תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  'בשנה  
  
  
  

  אתיקה בניהול ואחריות חברתית
  ר לאה שילה "ד
  

  : מטרת הקורס
ר" הפעולה של מנהלי� שיעזרו להבי� את ד, הקניית מסגרת מושגית תיאורטית ומושגי יסוד באתיקה

נדו� בשיקולי� . בסביבה התחרותית המשתנה תדיר, בהתמודדות� ע� שאלות אתיות יומיומיות בניהול ארגונ�
המשקפי� התנהגות של , בעזרת אירועי� נבחרי� מהמציאות באר  ובעול�, המנחי� מנהלי� בהחלטותיה�

 . פירמה ומנהליה
  

  :הסופי מרכיבי הציו�
  .עבודה 20%

  .חינה סופיתב 80% 
   
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה 
  

  'בעיות מדידה בחשבונאות א
  ח שלומי וינר"רו
  

, תו" התמקדות בעקרונות החשבונאיי�, המש" הקניית הידע הבסיסי במגוו� הנושאי� בחשבונות הפיננסית
בהשפעת , מזומני�הקורס יעסוק בעיקר בניתוח דוח תזרי� . בדרכי בניית� של הדוחות הכספיי� והקשר ביניה�

מיסי� על הכנסה על הדוחות הכספיי� ובטיפול החשבונאי בפעילויות מופסקות ובנכסי� לא שוטפי� המוחזקי� 
יוש� דגש על הראייה המערכתית הכוללת של החשבונאות , כמו ג� בקורסי� נוספי�, בקורס הזה. למכירה

 .המחשבה הנדרשת מרואי החשבו�כמערכת מידע שנועדה לצרכי קבלת החלטות ועל יכולת הניתוח ו
   

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
   

  .מחשבו� כיס בלבד. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  'בעיות מדידה בחשבונאות ב
  ח יובל גרנות"רו
  

כללי , הטיפול החשבונאי בחכירות תפעוליות ומימוניות: הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בחשבונאות הפיננסית
ודיווח , דיווח כספי ברשויות מקומיות, כללי חשבונאות ודיווח של קבלני�, רי�"ונאות ודיווח כספי על ידי מלכחשב

ובי� היתר על הכרת הדוחות , הקורס נשע� על היסודות החשבונאיי� שנבנו בקורסי� קודמי�. כספי של שותפויות
  .והטיפול החשבונאי בנכסי� והתחייבויות פיננסיות, הכספיי�

  

  .בחינה סופית 100%: רכיבי הציו� הסופימ

  

  .נית� להיעזר במחשבו� פיננסי בלבד. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  'דיני מיסי� א

  ר ליאור דוידאי"ד
  

להיווצרותו של אירוע המס ובכללי� למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של  יסודותהקורס עוסק בניתוח ה
של ההסדרי� הקיימי� בתחו� דיני וחשבונאי כזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי במר. שיטת מס נורמטיבית וראויה

במסגרת הקורס יינת� דגש לניתוח עקרונות . המסי� והיחס ביניה� ובי� כוחות השוק הפועלי� בעול� העסקי
מערכת  לשאיפה ליצירת נייטרליות של, ליישו� שיקולי מדיניות מס, ופיננסיי� בהסדרי המס חשבונאיי�, כלכליי�

- בלתיבי� תכנוני מס המס ביחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחי� בי� תכנוני מס לגיטימיי� ו
  .לגיטימיי�

ובכלל זה ההבחנה בי� ( למיסוי הפירמה ושיטות המיסוי הנהוגות בסיסי המס המקובלי� ונותחיבתחילת הקורס 
ינותחו כללי , וד לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויהיוצגו עקרונות היס, )מיסי� ישירי� ובי� מיסי� עקיפי�

תמקד יהמש" הקורס . הפרשנות בתחו� דיני המיסי� ויידונו ההיבטי� החוקתיי� והמינהליי� של דיני המסי�
הכללי� המהותיי� להיווצרותו של אירוע , הראשו�: בשלושה מישורי�בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה 

ההבחנה בי� הכנסה בעלת אופי הוני לבי� הכנסה בעלת אופי , ל זה הגדרתו של בסיס המסובכל( המס ולמיסויו
�מיסוי הכנסות , מיסוי הכנסות הנובעות מפיצויי� או ממענקי�, סיווג ההכנסה השוטפת למקורות השוני�, שוט

ורי� לעולי� פטורי� על הכנסות ופט, שימוש בהכנסה וניכור של הכנסה, מיסוי עסקאות חליפי�, רעיוניות
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וכ� עקרונות היסוד לניכוי הוצאות , שיעורי המס ביחס ליחיד וביחס לחברה ושיעורי מס מיוחדי�, ולתושבי� חוזרי�
, בסיס מזומני�: ובכלל זה בסיסי הדיווח ותשלו� המס( העיתוי שבו נוצר אירוע המס, השני; )ולקיזוז הפסדי�

ובכלל זה ניתוח כללי ( למיסוי הבינלאומי היסוד עקרונות, השלישיו; )בסיס מצטבר ומועדי� מיוחדי� לדיווח
המקור הקובעי� את המקו� שבו ההכנסה מופקת וניתוח הגדרת התושבות הקובעת את זיקתו הפרסונאלית של 

ה� במישור מס , ניתוח מערכת דיני מס ההכנסה יתבצע ה� במישור היחיד וה� במישור החברה). מפיק ההכנסה
דגש מיוחד יינת� במסגרת הקורס לתכנו� עסקאות . מס רווח הו� ומס שבח מקרקעי� ההכנסה וה� במישור

  .ופעילויות כלכליות שבה� נית� לחסו" במס מבלי שרשויות המס תתערבנה בתכנוני� המתבצעי�
ליצור , דיני המיסי�בתחו�  יסודות בחשיבה המשפטיתוהשכלה אקדמית בסיסית  להקנות הינה מטרת הקורס
תרחשי� ת ידע תיאורטי להבנת התהליכי� המוקנלה, דיני המיסי�מוסדות ומושגי� בסיסיי� בתחו� היכרות ע� 

דיני בתחו�  כלי� להתמודדות באופ� יישומי ומעשי ע� החשיבה המשפטיתלהקנות , דיני המיסי�בתחו� 
  .�דיני המיסיבתחו� וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי המש" וקורסי� מתקדמי� , המיסי�

ויתר בתי  עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו�, קריאת חקיקה ודברי די� אחרי�בקורס הינה  שיטת הלימוד
ת ובה� והמשפטי ותדות הרלבנטיות והשאלבפתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער" זיהוי של העוהמשפט ו

 תו" בחינת טיעוני , וניתלמסכת עובדתית פלביחס מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט 
 .המשפט הצדדי� והכרעת בית

  

  :מרכיבי הציו� הסופי
   .תרגילי�קבלת ציו� עובר ב: תנאי לזכאות לגשת לבחינה - תרגילי� בכתב  20%

  .יו� הקורססנו ציו� עובר בבחינת תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הי .סופית בחינה 80%
  

  .יו� עובר במבדקוני רשותנקודות ציו� מיטיב בגי� קבלת צ 5עד 
  

  .נית� להכניס חוברת חקיקה בלבד. ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  דיני תאגידי�
  ח איריס שטרק"רו
  

, מהות האישיות המשפטית הנפרדת, הקמתה ומימונה של חברה, ייזו�: הנושאי� שיילמדו במסגרת הקורס
 אחריות, הפרדה בי� בעלות לשליטה ,יניה�הסבר על האורגני� השוני� ומערכות היחסי� ב, פעילות החברה

.מוגבלת וגבולותיה וכ� חובותיה� וזכויותיה� של בעלי המניות   
.האגודה השיתופית והעמותה, שותפות: תאגידי� אחרי�  

  . החומר המחייב לבחינה יכלול את החומר הנלמד במסגרת השיעור
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הצי� הסופי
  

  .י� פתוחי�ספר :שיטת הבחינה
  
  

  יסודות ביקורת חשבונות
  ח אייל אסייג"רו
  

. הקורס נועד להקנות ידע בסיסי להכרת העקרונות הכלליי� המשותפי� לכל ענפי הביקורת  :מטרת הקורס
  .לסטודנט ניסיו� בסיסי ביישו� פתרונותעל מנת לספק כמו כ� ייעשה שימוש נרחב בתרגילי� 

סמכויות ואחריות , מינוי רואה חשבו�, תקני הביקורת, תהקורס יעסוק בתיאור מקצוע הביקור  
אתיקה , דוח המבקר, אי תלות, בקרה פנימית, ח על פי חוק החברות וחוק רואי חשבו�"רו

  .מקצועית
  

. )60 - ציו� מעבר (הקורס ה הסופית של עמידה בהצלחה בבחינ. נוכחות בהרצאות ובתרגילי�  :דרישות הקורס
  .ת הקריאות הנדרשות לאותו שיעור כמפורט להל�פני כל שעור יש לקרוא אל

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה

  
  
  

  מבוא להתנהגות ארגונית
  ר אמיר הורקי�"ד
  

  :תיאור ומטרות הקורס
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- שית המאה הלתיאוריות ארגוניות ולגישות ניהול שונות כפי שהתפתחו מראסטודנטי� חשו� את הלהקורס נועד 
, סוציאליזציה ארגונית(ולנושאי מאקרו ) ומנהיגות, קבוצת עבודה, קבלת החלטות, עמדות( מיקרו נושאיל, 20

יחסי ארגוני� ע� סביבת� המקומית שינוי ארגוני ו, אפקטיביות ארגונית, פוליטיקה ארגונית, תרבות ארגונית
תיאוריות ומושגי� ניהוליי� באמצעות ארגוניי� ו� הקורס לסייע לסטודנטי� להבי� תהליכימטרת ). והגלובלית

ולפתח גישה ניהולית עצמאית , בעול� העומד בסימ� גלובליזציה ושינויי�ליישמ� באופ� מעשי , בתחו� י�מרכזי
  .וביקורתית

  
  :דרישות הקורס וחובות הסטודנטי�

תרגיל . שייקבע גיל במועדתראת היש להגיש . והכנת תרגיל צוותיקריאת חומר הלימוד  ,השתתפות בהרצאות
  . שיוגש באיחור לא יתקבל

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  .20%:  תרגיל צוותי
  .80%:  בחינת סיו�

  
ע� ) שאלות סגורות" (אמריקאי-מבח�"הבחינה היא בחינה חסויה במתכונת . ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  .ללא חומרי עזר, אפשרות בחירה

  
  מבוא למדעי ההתנהגות

  הורקי� ר אמיר"ד
  

  תיאור הקורס ומטרותיו
סוציולוגיה ומדעי המדינה וכ� , פסיכולוגיה: מטרת הקורס הינה הכרת דיסציפלינות היסוד של מדעי ההתנהגות

הכרת הגישה המדעית , בנוס�. הרלבנטיי� להתנהגות ארגונית ולמנהל עסקי�, תיאוריות ומושגי� מרכזיי� בה�
כל אלה אמורי� להקנות כלי� בסיסיי� . ה� מושתת הידע בתחומי� אלהומושגי יסוד במחקר מדעי אמפירי עלי

  . להבנת המציאות הארגונית המורכבת והמשתנה
  

  .בחינת סיו� 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

ע� ) שאלות סגורות" (אמריקאי- מבח�"הבחינה היא בחינה חסויה במתכונת . ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  "). חומר סגור("עזר ללא חומרי , אפשרות בחירה

 

  
  

  מבוא למערכות מידע
  ר איתמר שבתאי"ד
  

מערכת מושגי� וידע למנהל בנושאי מערכות מידע ממוחשבות הקורס מבוא למערכות מידע נועד להקנות 
צור" ה: בי� הנושאי�. מערכת מידע בארגו� ובניהולשל חשיבות המידע והבנת הושג הקורס יידו� במ .בניהול

מושגי� בסיסיי� הקשורי� לתשתיות הטכנולוגיות של מערכות מידע , הליכי קבלת החלטותבשימוש במידע בת
  .הבנת הצד הניהולי של מערכות מידע ארגוניותו היבטי יישו� של עיבוד נתוני� ומערכות מידע בארגו�, מודרניות

 .דיו� בכתהאירועי� שוני� שחלק� ינותחו במסגרת נושאי� וישולבו והקורס ישלב הרצאות פרונטליות 
 

  :מרכיבי הציו� הסופי
  .בכיתה נוכחות והשתתפות בדיוני� -  5%
  .)תרגילי�( מטלות ביניי� - 20%
  .מבח� סיו� - 75%

  
 .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  מבוא לשיווק

  ארתור מיד�' פרופ
  

  מטרות  הקורס
  .פעילות עסקיתתיאוריות  ומודלי� של ניהול השיווק   ב,הקניית בסיס  להבנת  מושגי יסוד 

  מערכת  השיווק  ויסודות, מהות השיווק  והתפיסה  השיווקית:  הנושאי� המרכזיי� שילמדו
  ,מותגי�/מוצרי� - מרכיבי  תמהיל השיווק,פילוח  ומיצוב,חקר שווקי� ,של  התנהגות  צרכני�

  .ואסטרטגיות שיווקית, הפצה, תקשורת,  מחירי�
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  :מרכיבי הציו� הסופי

  10%כל מטלה . סטודנטי� 2/3מטלות  בקבוצה של  2ישנה  חובת הגשת  .עבודות 20%
  .  מהציו� הסופי

  .בקורס" עובר"בבחינת הסיו� הוא תנאי לקבלת ציו� " עובר"ציו� .  ופיתנה סבחי 80%
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  .מבוא לכלכלה מיקרו ומאקרו :תנאי קד�
  

  תמחיר וחשבונאות ניהולית
  פלסר רימונה "ד
  

וניצולו לצור"  פירמהב  הפנימי  המידע החשבונאי מערכתידע בסיסי על מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטי� 
בסביבת ייצור משתנה ושוק  החלטות בקרה וקבלת, יודגשו השימושי� של המידע לצור" תכנו�. קבלת החלטות

  .תחרותי
  

  .סופית בחינה 100% :הציו� הסופימרכיבי 

  .רי� סגורי�ספ :שיטת הבחינה
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  'ג', נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני� בת
  

  'אשנה 
  

  ;'מתמטיקה א – 'מתמטיקה ב .1

  ;'יסודות המשפט א – 'יסודות המשפט ב .2

 ;'אשיטות סטטיסטיות   – 'ב שיטות סטטיסטיות .3

 ;מבוא לכלכלה מיקרו, 'אשיטות סטטיסטיות ', מתמטיקה א -מבוא למימו�  .4

 ;מבוא לכלכלה מיקרו -ו מבוא לכלכלה מאקר .5

 ;מכינה בחשבונאות –' יסודות החשבונאות א .6

  ;'יסודות החשבונאות א –' יסודות החשבונאות ב .7
  

  'בשנה 
  
 , מבוא לכלכלה מיקרו –מבוא לשיווק  .1
  ;'יסודות החשבונאות א –תמחיר וחשבונאות ניהולית   .2
  ;'יסודות המשפט ב –דיני תאגידי� .          3
    ;יישומי מחשב –ת מידע מבוא למערכו  .4
  ;'יסודות החשבונאות ב –' בעיות מדידה בחשבונאות א.          5
  ;מבוא למדעי ההתנהגות –מבוא להתנהגות ארגונית .          6
  ;דיני תאגידי� –' דיני מיסי� א.          7
  ;ניהוליתתמחיר וחשבונאות ', יסודות החשבונאות א –יסודות ביקורת חשבונות .          8
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות א –' בעיות מדידה בחשבונאות ב.          9
  
  

  'גשנה 
  
  ;יסודות ביקורת חשבונות, יישומי מחשב –טכנולוגיות מידע  .1
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות ב, תמחיר וחשבונאות ניהולית –' מאזני� מאוחדי� א        .2
  ;ורת חשבונותיסודות ביק –ביקורת חשבונות .        3
  ;'דיני מיסי� א –' דיני מיסי� ב  .4
  ;תמחיר וחשבונאות ניהולית –חשבונאות ניהולית מתקדמת .        5
  ;'מאזני� מאוחדי� א –' מאזני� מאוחדי� ב.        6
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות ב –) כולל ניתוח דוחות כספיי�(סוגיות נבחרות בחשבונאות .        7
  ;'דיני מיסי� א –יסוי מקרקעי� מ.        8
  ;'דיני מיסי� א –מ ומיסי� עקיפי� "מע.        9
  ;טכנולוגיות מידע, יסודות ביקורת חשבונות –ביקורת מערכות מידע ממוחשבות .      10
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות ב,יסודות ביקורת חשבונות,תמחיר וחשבונאות ניהולית–סמינר בחשבונאות.     11
בעיות מדידה                         ,יסודות ביקורת חשבונות,תמחיר וחשבונאות ניהולית -בעיות נבחרות בחשבונאותסמינר    .  12

  ;'בחשבונאות ב
  
     
  

  החובה להרש� לקורס  . תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב בשנת הלימודי� הנוכחית
תלמיד שלא עמד בתנאי קד� . מלא את תנאי הקד� כפי שמפורטכמו כ� עליו להקפיד ל. היא על התלמיד בלבד

  .בשו� מקרה לא ינת� היתר ללימוד שיעורי� המתקיימי� בשעות חופפות. לא יוכל ללמוד קורס מתקד�
  

  
  
  
  
  
  
  

ויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות התקנו� כולו כפו� לתיקוני� ולשינ
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ




