
תואר בחשבונאות
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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
  

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

ת רמ –אנגלית 
  מתחילי� 

    שיעור  701  

  'מתימטיקה א
  

  3  ת"שו  8002     צפנת קולוי�' גב

  מיקרו-מבוא לכלכלה
  

  4  ת"שו  8004  ר אופיר ברנע"ד

  3  ת"שו  8006  צפנת קולוי�' גב  'שיטות סטטיסטיות א

  מכינה בחשבונאות
  

  4  ת"שו   8100  ח ח� שאשו"רו

  4  שיעור  8101  ר מוטי צוילינג"ד  'יסודות המשפט א

  2  שיעור  8102  ח אייל אסייג"רו  ישומי מחשבי

    רמת בינוני  –אנגלית 
  

    שיעור  702

  'מתימטיקה ב
  

  3  ת"שו  8003  צפנת קולוי� '   גב

  גילה- רחל שלו�' גב  מאקרו-מבוא לכלכלה
  

  4  ת"שו  8005

  3  ת"שו  8007  צפנת קולוי�' גב  'שיטות סטטיסטיות ב

  4  שיעור  8103  ר מוטי צוילינג"ד  'יסודות המשפט ב

  3  שיעור  8012  יא קפלנסקיגר "ד  מבוא למימו�

  5  ת"שו  8014  ח חני שוש�"רו  'יסודות החשבונאות א

רמת  –אנגלית 
  מתקדמי� 

  2  שיעור  703  

  'יסודות החשבונאות ב
  

  4  ת"שו  8024  ח חני שוש�"רו

  
  

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

קוד   ש� המרצה   ש� קורס
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

  רמת בינוני –אנגלית 
  

     שיעור  702  

מבוא למדעי 
   ההתנהגות

  3  שיעור  8000  שלמה טרבהר "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

  ר מוטי צוילינג"ד  מבוא לשיווק
  

  3  שיעור  8009

רמת  –אנגלית 
  מתקדמי�

  2  שיעור  703  

חשבונאות ניהולית 
  מתקדמת

  3  ת"שו   8015  ר רימונה פלס"ד

יסודות ביקורת 
   חשבונות

  

  3  ת"שו  8051  ח אייל אסייג"רו

בעיות מדידה 
  'בחשבונאות ב

  5  ת"שו   8052  יובל גרנותח "רו

  3  ת"שו  8008  מוטי צוילינגר "ד  ת מידעמבוא למערכו

אתיקה בניהול 
  חברתית ואחריות

  ר לאה שילה "ד
  

  3  שיעור   8010

  'דיני מיסי� א
  

  4  ת"שו   8053  ר ליאור דוידאי"ד

  
  
  

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

  
  

  ש� קורס
  

קוד   ש� המרצה 
  הקורס

  נקודות זכות  מתכונת 

  '� מאוחדי� אמאזני
  

  6  ת"שו  8200  ח שלמה דאובר"רו

  ביקורת חשבונות
  

  4  ת"שו  8201  ח אייל אסייג"רו

  מיסוי מקרקעי�
  

  2  שיעור  8202  ד אס� ישועה"עו

  טכנולוגית מידע
  

  3  ת"שו  8203  ח אייל אסייג"רו

  'במאזני� מאוחדי� 
  

  6  ת"שו  8204  ח שלמה דאובר"רו

  'דיני מיסי� ב
  

  4  ת"שו  8205  ר ליאור דוידאי"ד

סוגיות נבחרות 
כולל (בחשבונאות 

  )ניתוח דוחות כספיי�

  3  ת"שו  8206  ח חני שוש�"רו

  מ ומיסי� עקיפי�"מע
  

  2  שיעור  8207  ד אס� ישועה"עו

ביקורת מערכות מידע 
  ממוחשבות

  3  ת"שו  8208  ח אייל אסייג"רו

  
  
  

  סמינרי� 
  

  ש� קורס
  

קוד   ש� המרצה 
  הקורס

  ותנקודות זכ  מתכונת 

סמינר בחשבונאות 
  ניהולית

  

  ר רימונה פלס "ד
  

  4  שיעור  8606

סמינר בעיות 
  נבחרות בחשבונאות

  4  שיעור  8607  יור� עד�' פרופ

  
  

  41'   כ נקודות זכות שנה ג"סה
  

 .חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיו� התואר •
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  תיאור  מקצועות  הלימוד
  
  

  כל הרמות –גלית אנ
  
  

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  

. )ומתקדמי�בינוני , מתחילי�( �"השיבו  לרמות יקבע על פי הציו� בבחינת אמיר  

 
:יו� הסופימרכיבי הצ  

.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 חני שוש�"רו
  

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

הדיווח הכספי  סיווג� והשלכותיה� על, 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�. הדורשי� הבנה ופיתוח כלי חשיבה נאותי�
 .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
  ח חני שוש�"רו
  

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

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

  
  .סופית בחינה 100% :הציו� הסופימרכיבי 

  .מחשבו� כיס בלבד .ללא חומר עזר שאלות פתוחות :שיטת הבחינה
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  'יסודות המשפט א
  מוטי צוילינגר "ד
  

במסגרת הקורס נדו� במושגי� . הקורס יעסוק במהות המשפט ובעיקריה של השיטה המשפטית במדינת ישראל
ענפי המשפט והשאלות היסודיות שהמשפט , שיטות משפט, מקורות המשפט, הבסיסי� של עול� המשפט

, התקדי� המחייב, החקיקה והמשפט החוקתי - מקורות המשפט: מבי� הנושאי� שיילמדו בקורס. עימ�מתמודד 
, )קניי�, נזיקי�, חוזי�(החיובי�  ,הירושה, דיני האנשי�(ענפי המשפט . המנהג ומקורות המשפט המשלימי�

מעמד� של . ל� המודרנישיטות משפט מקובלות בעו, )דיני עונשי�, משפט ציבורי ודיוני, משפט מנהלי ומסחרי
חירויות היסוד של האזרח ומעמדו של , יחסי הגומלי� ביניה� והפיקוח השיפוטי על פעולותיה�, רשויות המדינה

  .מבנה המשטר של מדינת ישראל, המשפט הגבוה לצדק-בית
  

  :הסופי הציו� מרכיבי
  .תרגילי� 15% 
  . בחינה מסכמת 85% 
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  'דות המשפט ביסו
  ר מוטי צוילינג"ד

ולהקנות בסיס ידע מעמיק יותר בנושאי� הקשורי� ' הקורס נועד לשמש כקורס המש! לקורס יסודות המשפט א
ה� , דוגמת דיני חוזי� מיוחדי� ודיני קניי� רוחני, חלק מ� הנושאי� הנלמדי� בקורס זה. לתחו� העסקי והמסחרי

, מסמכי� סחירי�, נזיקי�, דיני חוזי�: מבי� הנושאי� שיילמדו. ס המבואשלב מתקד� של הנושאי� שנלמדו בקור
 . דיני מכרזי� ודיני עבודה, דיני תאגידי�, דיני הגבלי� עסקיי�, מנהל ציבורי, בנקאות, יסודות דיני ביטוח

  :הסופי הציו� מרכיבי
  .תרגילי� 10% 
  . בחינה מסכמת 90% 
  

  .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  
  
  

  י מחשביישומי
  ח אייל אסייג"רו
  

  :מטרת הקורס

, אקסל, WORD, דפדפ� אינטרנט: וביישומי מחשב כגו�) Window(בעבודה ע� מערכת הפעלה הקניית יסודות 

ACCESS ,PowerPoint   
  

   :הציו� הסופימרכיבי 
  .מהציו� הסופי 30% –הגשת תרגילי� 

  .מהציו� הסופי 70% -חינה בסו� הסמסטר ב
   .תרגול במש* הקורס הינ� חובההקריאה וה: הערה

  
  .מבח� מעשי על מחשב+ מבח� אמריקאי : שיטת הבחינה

  
  

  מבוא לכלכלה מאקרו
  גילה-רחל שלו�' גב
  

 מטרת הקורס
  :הנושאי� המרכזיי� שיילמדו. הקניית מושגי יסוד בתחו� מאקרו כלכלה

ח בישראל וסקירת "ק האגשו, שוק הכס� ומערכת הבנקאות, מרכיבי הביקוש המצרפי, חשבונאות לאומית
שיווי , ניתוח מדיניות פיסקאלית ומוניטרית, שיווי משקל משולב בשוק הכס� ובשוק המוצרי�, הגופי� הפעילי� בו

  .ניתוח מדיניות כלכלית במשק פתוח, משקל משולב במשק פתוח
  

  מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 100%
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  . מהתרגילי� 80%הגשת : זכאות לבחינה
  

  .מצור� ד� נוסחאות . ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 
  

  .מבוא לכלכלה מיקרו: תנאי קד�
  
  

  מבוא לכלכלה מיקרו
  ר אופיר ברנע"ד
  

, ויתור אלטרנטיבי/עלויות אלטרנטיביות, תופעת המחסור: הכרת העקרונות הבסיסיי� של הניתוח המיקרו כלכלי
ביקוש , את מקורות על פי קריטריוני� כלכליי�הקצ, מסחר בינלאומי, עקומת התמורה של המשק, יתרו� יחסי

ניתוח קצר טווח וארו! טווח של אסטרטגיות , מקסו� רווחי�, והיצע וקביעת מחירי השוק בשווקי� תחרותיי�
  .מונופול ותחרות מונופוליסטית, התערבות ממשלתית, החברה בתחרות משוכללת

  
  :מרכיבי הציו� הסופי

  )החובת הגש 100%(תרגילי הגשה  10%
  .בוח� אמצע סמסטר 10%
  .בחינה סופית 80%

  
  .בחינה ע� חומר פתוח, שאלות אמריקאיות 40%, שאלות פתוחות 60% :שיטת הבחינה

  
  
  

 מבוא למימו�
  יא קפלנסקיגר "ד
   

  מטרת הקורס
, ער! הזמ� של הכס�  ,מטרת הפירמה: הנושאי� המרכזיי� שילמדו. הקניית מושגי יסוד בתחו� מימו� חברות

מושג שיעור התשואה הנדרש והקשר , בדיקת כדאיות פרוייקטי� מסוכני�, בדיקת כדאיות פרויקטי� חסרי סיכו�
. תו! התחשבות במס חברות, מחיר ההו� ובניית הזר� הכספי של השקעות, בינו לבי� סיכו�  

   
  :מרכיבי הציו� הסופי

  100%בחינה סופית 
  .טרמהתרגילי� שיינתנו בסמס 80%חובת הגשה של 

   
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

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

  
  
  

  מכינה בחשבונאות
  ח� שאשוח "רו
  

נכיר מהי  תחילה .כספי דוח קריאה והבנת, זהו הקורס הראשו� אשר מסביר לראשונה את שפת החשבונאות

במהל! הקורס ילמדו נושאי�  .סופי ל והפקת דוח כספי"רועי� במערכת הנרישו� הא, מערכת החשבונות

הקורס הינו קורס בסיסי אשר  .הו� עצמי ועוד, רכוש קבוע ,לקוחות וחובות מסופקי�, מלאי: נוספי� כגו� 
  .החשבונאות הפיננסית קורסי נשעני� שאר עליו
  

  .בחינה סופית 100% :ימרכיבי הציו� הסופ

  

  .נית� להשתמש במחשבו� פיננסי בלבד, רי� סגורי�ספ: שיטת הבחינה

  
  

  'מתימטיקה א
  צפנת קולוי�' גב
  

  : מטרות הקורס
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הקניית המושגי� והיסודות המתמטיי�  היא' וקורס ההמש! מתמטיקה ב' מטרת הקורסי� מתמטיקה א
עיקריי� בה� יעסוק  נושאי�. השיווק וניהול הייצור, הנדרשי� להבנה ויישו� של נושאי� כלכליי� בתחומי המימו�

פתרו� אי שוויוני� . הצגת מבנה של סדרה חשבונית והנדסית ושימושי� כלכליי� של סדרה הנדסית -הקורס 
מושג הנגזרת של פונקציה ומשמעותו , מושג הגבול של פונקציה , לסוגיה� ומציאת תחו� הגדרה של פונקציה

  . ואסימפטוטות, וקעירות חקירת פונקציה מלאה כולל תכונות של קמירות . הכלכלית
  

   :נהלי�

שעת התרגול תיוחד לפתרו� . תרגילי� יינתנו בצמוד לכל שיעור. הקורס מורכב מהרצאות ומתרגול פרונטלי
לא יתקבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור . מהתרגילי� הינה תנאי מעבר בקורס 80%הגשת . התרגילי�
יש להגיש את . לי� הגשת התרגילי� תו! שבוע מהחזרה ללימודי�תלמיד שהיה במילואי� חייב להש. מילואי�

  .  התרגילי� בתחילת השיעור
  .בסיו� הקורס תינת� בחינה מסכמת בפורמט של שאלות פתוחות

  

   :מטלות

  .הגשת תרגילי� ועמידה בבחינת הסיו�, מהתלמידי� נדרשת חובת השתתפות בשיעורי�

  :ספרי הלימוד

מומלצי� שני ספרי� המכסי� את הנושאי� ,  ע� זאת. מוד לחומר בספרי הלימודהרצאות הקורס לא יינתנו בצ

  :המרכזיי�

  .מאת בני גור�  יחידות לימוד  5-4אלגברה  

  .מאת בני גור� חשבו� דיפרנציאלי ואינטגרלי

  

   :נושאי� שילמדו במסגרת הקורס

  . משוואות ריבועיות, פתרו� משוואות בכמה נעלמי� –חזרה ורענו� . א

  חזקות ושורשי� ומשוואות מעריכיות .ב

  .משוואות לוגריתמיות, חוקי�, הגדרות –לוגריתמי� . ג

  . סכו� של סדרה חשבונית, האיבר הכללי –סדרות חשבוניות . ד

  .שימושי� כלכליי�, סכו� של סדרה הנדסית, האיבר הכללי –סדרות הנדסיות . ה

  .ונקציה ריבועיתפ, פונקציה לינארית, הגדרות –מבוא לפונקציות .  ו

  .בניית ישרי� מקבילי� ומאונכי�, קטעי� ושטחי� מגר�, זיהוי נקודות . ז

  .אי שוויוני� ע� שברי�, אי שוויוני� ריבועיי�, אי שוויוני� ממעלה ראשונה–אי שויוני� . ח

  .תחו� הגדרה של פונקציה. ט

  .מושג הגבול של פונקציה. י

  .משמעות כלכלית, משמעות גיאומרית , נגזרות סוגי, הגדרות –נגזרת של פונקציה .  יא

    . חומי עלייה וירידהת ,נקודות קיצו�מציאת  - חלקית  חקירת פונקציה. יב

  .הפונקציה       

  

   :מרכיבי הציו� הסופי

     .תרגילי� 20%
  .בחינה סופית 80%

  

  .ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 
  

  'מתמטיקה ב
  צפנת קולוי�' גב
  

  : מטרות הקורס
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הבנה ובעיקר יישו� , הקניית המושגי� והיסודות המתמטיי� הדרושי� לניתוח  היא' רת הקורס מתמטיקה במט
השיווק וניהול הייצור באמצעות מושגי� וכלי� מתמטיי� מתחו� החשבו� , של נושאי� כלכליי� בתחומי המימו�

כלכליות התלויות במשתנה מטרתו של הקורס היא הצגת פתרונות ושימושי� מתמטיי� לבעיות . הדפרנציאלי
  . הייצור והמימו�, אחד או מספר משתני� ע� אילוצי� בה� נתקלי� מנהלי� בתחו� השיווק

משמעות , מקסימו� תפוקה, מינימו� עלות , מציאת נקודת מקסימו� רווח, הקורס יתמקד  במושג הנגזרת
לכל אור! הקורס יוצגו . לוצי�הצגת פתרו� מתימטי לבעיה התלויה במספר משתני� ע� אי, הנגזרת החלקית

  .שימושי� כלכליי� ודוגמאות שימחישו את ההיבטי� היישומיי� של החומר הנלמד
  

   :נהלי�

שעת התרגול תיוחד לפתרו� . תרגילי� יינתנו בצמוד לכל שיעור. הקורס מורכב מהרצאות ומתרגול פרונטלי
קבלו תרגילי� באיחור אלא בצירו� אישור לא ית. מהתרגילי� הינה תנאי מעבר בקורס 80%הגשת . התרגילי�
יש להגיש את . תלמיד שהיה במילואי� חייב להשלי� הגשת התרגילי� תו! שבוע מהחזרה ללימודי�. מילואי�

  .  התרגילי� בתחילת השיעור
  .בסיו� הקורס תינת� בחינה מסכמת בפורמט של שאלות פתוחות

  

   :מטלות

  .הגשת תרגילי� ועמידה בבחינת הסיו�, מהתלמידי� נדרשת חובת השתתפות בשיעורי�

  

  :ספרי הלימוד

מומל  הספר הבא המכסה  את הנושאי� ,  ע� זאת. הרצאות הקורס לא יינתנו בצמוד לחומר בספרי הלימוד
  .בהוצאת אקדמו�, ר יונת� סטופ"מאת ד מתמטיקה לכלכלני� :המרכזיי�

  

   :נושאי� שילמדו במסגרת הקורס

  .קמירות וקעירות, אסימפטוטות, תחומי עליה וירידה, קודות קיצו�נ –חקירת פונקציה מלאה    .א

  .פרמטרי� חסרי�, בעיות, הגדרות –משיק ונורמל   .ב

, מציאת נקודת מקסימו� רווח, כמויות, מציאת מחירי� -שימושי� כלכליי�  - בעיות מינימו� מקסימו�  .ג

  .תמציאת מקסימו� תפוקה בהנת� כמויות גורמי יצור נתונו, מינימו� עלות

  :פונקציה מרובת משתני�  .ד

  .מושג הפונקציה של כמה משתני�. 1    

  .משמעות כלכלית, הנגזרת החלקית. 2    

  .של פונקציה מרובת משתני�) אוכ�, מקסימו�, מינימו�(מציאת נקודות סטציונריות . ה

  .בעיות מעשיות, שימושי� כלכליי� - פתרו� בעיות מינימו� ומכסימו� תחת אילוצי� . ו

  

  : הסופי יבי הציו�מרכ
  .תרגילי� 20%
  .בחינה סופית 80%

   

  .A4אישי  נית� להכניס ד� נוסחאות. ספרי� סגורי�: הבחינהשיטת 
  

   .'מתמטיקה א: תנאי קד�
  
  
  
  
  

  'שיטות סטטיסטיות א
  צפנת קולוי�' גב
  

 מטרת הקורס
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  י קבלת מטרת הקורס היא הכרת הכלי� הסטטיסטיי� הבסיסיי� המשמשי� את המנהל בכל שלב 
  .ההחלטות 
  תלמדנה שיטות לאיסו�. 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 
  רו הבנת התנהגות של תופעות שונות כמו כ� ילמדו נושאי� בתורת ההסתברות אשר יאפש 
  בניית תחזיות ובדיקת קיו� של קשרי� , ) 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  
  .גילי� באיחור אלא בצירו� אישור מחלה או מילואי�לא יתקבלו תר. הסמסטר      
  .בתו� הסמסטר תתקיי� בחינה . 2 
  .הציו� בבחינה הוא הציו� בקורס  .3 
   
  נושאי הלימוד    
   
  :סטטיסטיקה תיאורית. 1 

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

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

  :הסתברות .3 
  ההחלטות ותלות ואי תלותדיאגרמת ע  , 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! - יסטיקה ללא סטטיסטיקאי�סטט. 1   
  האוניברסיטה הפתוחה -מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה. 2   
  שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3   
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 80%
  .תרגילי� 20 %
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
  
  
  
  

  'טיות בשיטות סטטיס
  צפנת קולוי�' גב
  

 מטרת הקורס
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  מטרת הקורס היא הקניית ההבנה והידע הישומי של תהלי! הסקת מסקנות לגבי האוכלוסיה על 
  .סמ! נתוני מדג� 
  כאשר בצד כל , בעזרת ידע זה יוכל המנהל לקבל החלטות המבוססות על תהליכי� אוביקטיביי�  
  .רות שהחלטתו שגויה או נכונההחלטה אפשרית הוא יכול להערי! את ההסתב 
  .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( רי�התיאוריה והמשמעות של אמידת הפרמט. א      
  :ותהלי! בדיקת השערות על הפרמטרי� הבאי�,אמידה על ידי רווח סמ!, אמידה נקודתית. ב      

  התוחלת כאשר השונות ידועה. 1          
  השונות וסטיית התק�. 2          
  התוחלת כאשר השונות אינה ידועה. 3          
  רופורציההפ. 4          
  הפרש פרופורציות בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות. 5          
  בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות ידועות הפרש תוחלות. 6          
  הפרש תוחלות בי� שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות אינ� ידועות. 7          
  )גמי� מזווגי�מד(  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 -מדעי החברהמבוא לסטטיסטיקה ל. 2 
     שולה ישראלית -סטטיסטיקה הלכה למעשה. 3 
  

   :מרכיבי הציו� הסופי
  .בחינה סופית 80%
  .תרגילי� 20 %
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  .'שיטות סטטיסטיות א: תנאי קד�
  

  .הנוכחות בשיעורי� היא חובה
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  'בשנה  
  
  
  

  אתיקה בניהול ואחריות חברתית
  ר לאה שילה "ד
  

  : מטרת הקורס
שיעזרו להבי� את דר! הפעולה של מנהלי� , הקניית מסגרת מושגית תיאורטית ומושגי יסוד באתיקה

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

 . פירמה ומנהליה
  

  :הסופי מרכיבי הציו�
  .עבודה 20%
  .בחינה סופית 80%

   
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה 
  
  
  
  

  'בעיות מדידה בחשבונאות א
  ח שלומי וינר"רו
  

ת יותר הנובעות נעסוק בסוגיות מורכבו, בקורס המש! זה של לימודי החשבונאות הפיננסית: מטרת הקורס
ההתמקדות בקורס . מקיומ� של פעילויות מופסקת ועוד, מהצור! בהכנת דוח תזרי� מזומני�, ממסי� על הכנסה

 .הסוגיות והגישות שבנושאי� אלה, היא על הבנת התפיסות
ניתוח עסקאות , בקורס נפתח את הדרכי� הנאותות לדיווח כספי של חברות ולהכנת הדוחות הכספיי� שלה�

  .סיווג� והשלכותיה� על הדיווח הכספי ידונו בהרחבה, בותמורכ
ידו� המרצה בסוגיות ובכללי חשבונאות ספציפיי� הדורשי� הבנה , בהרצאות. הקורס מורכב מהרצאות ותרגולי�

בתרגולי� תורחב היריעה על הנושאי� שנידונו בהרצאות וייפתרו בעיות ספציפיות . ופיתוח כלי חשיבה נאותי�
  .בת ההגשה הנדרשת מהסטודנטהעולות מחו

  
 .מהתרגילי� אשר יימסרו לתלמידי� במהל! הקורס 70%קיימת חובת הגשה של מינימו� : דרישות הקורס

  .ת לגשת לבחינה/יהא זכאי/יעמוד בדרישות הגשת התרגילי� לא ת/ה שלא ת/תלמיד
  

  . בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  ).שבו� פיננסי בלבדמח(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�"חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ

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%: מרכיבי הציו� הסופי

  

  .בדנית� להיעזר במחשבו� פיננסי בל. ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  'דיני מיסי� א
  ר ליאור דוידאי"ד
  

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

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

- י מס בלתיהמס ביחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחי� בי� תכנוני מס לגיטימיי� ובי� תכנונ
  .לגיטימיי�

ינותחו בסיסי המס המקובלי� ושיטות המיסוי , יוצגו מטרות דיני המס ,תיבח� הגדרת המס בתחילת הקורס
יוצגו עקרונות היסוד , )ובכלל זה ההבחנה בי� מיסי� ישירי� ובי� מיסי� עקיפי�(הנהוגות למיסוי הפירמה 

י הפרשנות בתחו� דיני המיסי� ויידונו ההיבטי� החוקתיי� ינותחו כלל, לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה
: המש! הקורס יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה בשלושה מישורי�. והמינהליי� של דיני המסי�

הגדרת  ,ובכלל זה הגדרתו של בסיס המס(הכללי� המהותיי� להיווצרותו של אירוע המס ולמיסויו , הראשו�
סיווג ההכנסה , ההבחנה בי� הכנסה בעלת אופי הוני לבי� הכנסה בעלת אופי שוט� ,תורת המקור, ההכנסה

, מיסוי הכנסות רעיוניות, מיסוי הכנסות הנובעות מפיצויי� או ממענקי�, השוני�ההכנסה השוטפת למקורות 
, בי� חוזרי�פטורי� על הכנסות ופטורי� לעולי� ולתוש, שימוש בהכנסה וניכור של הכנסה, מיסוי עסקאות חליפי�

; )וכ� עקרונות היסוד לניכוי הוצאות ולקיזוז הפסדי�, שיעורי המס ביחס ליחיד וביחס לחברה ושיעורי מס מיוחדי�
בסיס מצטבר , בסיס מזומני�: ובכלל זה בסיסי הדיווח ותשלו� המס(העיתוי שבו נוצר אירוע המס , השני

דגש מיוחד יינת� במסגרת הקורס לתכנו� . מיסוי הבינלאומיעקרונות היסוד ל, והשלישי; )ומועדי� מיוחדי� לדיווח
  .עסקאות ופעילויות כלכליות שבה� נית� לחסו! במס מבלי שרשויות המס תתערבנה בתכנוני� המתבצעי�
ליצור , מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחו� דיני המיסי�

להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכי� המתרחשי� , � בסיסיי� בתחו� דיני המיסי�היכרות ע� מוסדות ומושגי
להקנות כלי� להתמודדות באופ� יישומי ומעשי ע� החשיבה המשפטית בתחו� דיני , בתחו� דיני המיסי�

  .וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי המש! וקורסי� מתקדמי� בתחו� דיני המיסי�, המיסי�
עיו� בפסקי די� של בית המשפט העליו� ויתר בתי , ד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי די� אחרי�שיטת הלימו

המשפט ופתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער! זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובה� 
נת טיעוני תו! בחי, מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית

  .הצדדי� והכרעת בית המשפט
  

  :מרכיבי הציו� הסופי ושיטת הבחינה

  :למעט, מהציו� הסופי ותהיה ע� חומר סגור 80%הבחינה בסיו� הסמסטר מהווה  .1

  ; דבר �ובלבד שלא כתוב עליה, חוברת חקיקהתוכניית הקורס ו)  1(

 . ה/לכתוב כרצונו ה/בו רשאי התלמיד ,A4בגודל , כתוב מצידו האחד, עמוד אחד) 2(

וזאת בנוס� לדרישות המרכז  –תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו ציו� עובר בבחינה בסיו� הקורס 
  .האקדמי לציו� מעבר בקורס

  .20% –אירועי� להגשה בכתב  לושהש .2

  .אירועי� להגשה בכתב שלושהב) 50(קבלת ציו� עובר : תנאי לזכאות לגשת לבחינה

  .נקודות 5עד  –קבלת ציו� עובר במבדקוני רשות ציו� מיטיב בגי�  .3

  
  דיני תאגידי�

  ח איריס שטרק"רו
  

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

  .ספרי� פתוחי� :שיטת הבחינה
  
  
  

  חשבונאות ניהולית מתקדמת
  ר רימונה פלס"ד
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הכרת מודלי� כמותיי�  -מטרת הקורס היא הרחבת הידע בתחומי מערכת המידע החשבונאי הפנימי בפירמה 

. והמאפשרי� שימוש בידע על התנהגות עלויות לש� שיפור רמת הביצוע, המשמשי� לחיזוי עלויות והתנהגות�
מערכות בקרה ומדדי . החלטות תמחיר ובקרה השלכות השינויי� שחלו בסביבת הארגו� המודרני והשלכותיה� על

  .ביצוע
  

  :הציו� הסופימרכיבי 
  .סופית בחינה 80% 
  .שיעורי בית 20%  
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  יסודות ביקורת חשבונות
  ח אייל אסייג"רו
  

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

סמכויות ואחריות , מינוי רואה חשבו�, תקני הביקורת, הקורס יעסוק בתיאור מקצוע הביקורת  
ח בחוקי� נוספי� ובפסקי "אחריות חוקית של רו, ח על פי חוק החברות וחוק רואי חשבו�"רו
נוסח אחיד ותיקני  –דוח המבקר , שאלוני סקר בקרה פנימית+ בקרה פנימית , י תלותא, די�

  .הדיווח
  

    :דרישות הקורס

  . נוכחות בהרצאות ובתרגילי� �

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

ור בחינת הפתע היא על השיע. מהציו� הסופי 15%עד תוספת של –בחינות פתע  �
שלא מסיבה בריאותית (אי נוכחות בבחינה . הקוד� ועל רשימת קריאה לשיעור הנוכחי

רק במידה וציו� הבחינה , ציו� זה יתווס� לציו� הבחינה. תגרור ציו� אפס) או מילואי�
  . עובר

או הגשה , אי הגשה - 80%קיימת חובת הגשת מטלות של  –ללא ציו�  –הגשת מטלות  �
  . לבחינהלא תאפשר לגשת , חלקית

  . מהציו� הסופי 100% –) 60 -ציו� מעבר (עמידה בהצלחה בבחינה הסופית של הקורס  �
  

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  

  מבוא למדעי ההתנהגות
  שלמה טרבהר "ד
  

עול� הרלוונטיות שלה� ללהקנות לסטודנטי� מושגי יסוד במדעי ההתנהגות תו! הדגשת  היא מטרת הקורס
  .העסקי�

לש� ' סוציולוגיה וכו, במסגרת הקורס יוצגו הגישות המדעיות ומודלי� מתחומי� שוני� כגו� הפסיכולוגיה
  .המחשת המציאות הארגונית המורכבת והמשתנה בעיד� הגלובליזציה

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  . ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  
  
  
  
  
  

  מבוא למערכות מידע
  מוטי צוילינגר "ד
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, תפקיד� וחשיבות� לניהול של ארגוני�, מטרת הקורס להקנות לסטודנט הבנה הכרה וחשיפה למערכות מידע
תוכנה טכנולוגיה ותקשורת של , הכרת תשתיות חומרה, שימוש במידע לצור! קבלת החלטות אסטרטגיות

מושגי : מבי� הנושאי� שיילמדו בקורס. ות לפיתוח מערכות מידעהיכרות והתנסות ע� כלי� ושיט, מערכות מידע
סיווג של , נהלי�, אנשי�, תוכנה, חומרה: מרכיבי מערכות מידע, סוגי� של שירותי מידע, יסוד במערכות מידע

. תקשורת ואינטרנט, מסחר אלקטרוני, אבטחת מערכות מידע, מחזור חיי� של מערכת מידע, מערכת מידע
 Microsoftהתנסות מעשית בפיתוח מערכת מידע בסיסית במעבדה באמצעות כלי הפיתוח הקורס יכלול 

Access .  
  

  :הסופי הציו� מרכיבי
  .תרגילי� 25% 
  .בחינה מסכמת 75% 
  

 .ספרי� פתוחי�: שיטת הבחינה
  

  מבוא לשיווק
  ר מוטי צוילינג"ד
  

� בסיסיי�השיווק ולהקנות מושגי�  שיווק וניהול של הבסיסי� ליסודות הסטודנטי� את הקורס נועד לחשו
במהל! הקורס הסטודנט ילמד לנתח לסכ� ולקבל . ופעילות מסחרית ועסקית, מודלי�, וכלי� להבנת תיאוריות

מהות : מבי� הנושאי� שיילמדו בקורס. החלטות שיווקיות ולעשות שימוש בכלי� לקבלת החלטות שיווקיות
, פילוח שוק ואיתור שוק מטרה, אסטרטגיה שיווקית, מחקרי שוק, הסביבה השיווקית, השיווק והתפיסה השיווקית

סוגיות משפטיות , ערוצי הפצה, מדיניות מחירי�, ניהול הפרסו�, התנהגות צרכני� ,מדיניות מוצרי�, מיצוב
  .בשיווק

  
  . בחינה מסכמת 100%: הסופי הציו� מרכיבי

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  

  תמחיר וחשבונאות ניהולית
  ר רימונה פלס"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
  

  :הציו� הסופימרכיבי 
  .סופית בחינה 80% 
  .שיעורי בית 20%  
  

  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  45
 

  'גשנה  
  
  
  

  ביקורת חשבונות
  ח אייל אסייג"רו
  

הקורס יכלול עקרונות . הקורס נועד להקנות ידע בתכנו� ביקורת ובביצועה הלכה למעשה  :מטרת הקורס
ת� דגש בלימוד כללי כמו כ� יינ. הכנסות והוצאות, הו�, התחייבויות, ותוכניות ביקורת לנכסי�

הסתייגויות  –הצהרת הנהלה ודוח רואה החשבו� המבקר , האתיקה של רואי החשבו�
  . בקורס יכלול לימוד תיאורטי של הנושאי� וכ� פתרו� שאלות. והימנעויות

  
    :דרישות הקורס

  . נוכחות בהרצאות ובתרגילי� �

  .ורט להל�לפני כל שעור יש לקרוא את הקריאות הנדרשות לאותו שיעור כמפ �

בחינת הפתע היא על השיעור . מהציו� הסופי 15%עד תוספת של –בחינות פתע  �
שלא מסיבה בריאותית (אי נוכחות בבחינה . הקוד� ועל רשימת קריאה לשיעור הנוכחי

רק במידה וציו� הבחינה , ציו� זה יתווס� לציו� הבחינה. תגרור ציו� אפס) או מילואי�
  . עובר

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

  . מהציו� הסופי 100% –) 60 -ציו� מעבר (עמידה בהצלחה בבחינה הסופית של הקורס  �
  

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
  

  
  ביקורת מערכות מידע ממוחשבות

  ח אייל אסייג"רו
  

  :מטרת הקורס
, תוכנה, לחשבונאי� לרבות הכרות ע� מושגי יסוד וסיכוני� של חומרהמידע בטכנולוגיות הקניית יסודות 

, שיטות וגישות לניהול קבצי�, ERPמערכות , מערכות מידע ניהוליות ותפעוליות, נתוני�בסיסי , תקשורת
רשתות , מהות� וחשיבות� של בקרות, מ בארגוני�"בנה אג� ממ, מחזור חיי מערכת מידע, טופולוגיות מחשוב

  . הצגת מערכות פיננסיות ומודל הקוביט, ותקשורת
  

  
  :דרישות הקורס 

פתרונות . ללא הגשת המטלות, לא נית� לגשת לבחינה. המטלות על פי לוחות הזמני� שנקבעו כלהגשת 
  . טלות באיחורכ! שלא נית� להגיש מ, המטלות מפורסמות לאחר הגשת המטלות

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  
  'דיני מיסי� ב

  ר ליאור דוידאי"ד
  

במרכזו של . כללי� למיסו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויהההקורס עוסק בניתוח 
יימי� בתחו� דיני המסי� והיחס ביניה� ובי� כוחות השוק הקורס עומד ניתוח כלכלי וחשבונאי של ההסדרי� הק

חשבונאיי� ופיננסיי� בהסדרי , במסגרת הקורס יינת� דגש לניתוח עקרונות כלכליי�. הפועלי� בעול� העסקי
לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת המס ביחס להקצאת המקורות במשק , ליישו� שיקולי מדיניות מס, המס

  .לגיטימיי�- י� בי� תכנוני מס לגיטימיי� ובי� תכנוני מס בלתיולמתיחת הקו המבח
ה� במישור מס ההכנסה , יתוח מערכת דיני מס ההכנסה ה� במישור היחיד וה� במישור החברההקורס מתמקד בנ

במסגרת הקורס יידונו עקרונות היסוד למיסוי רווח הו� ולמיסוי שבח . וה� במישור מס רווח הו� ומס שבח מקרקעי�
ובכלל זה (עקרונות היסוד למיסוי הבינלאומי וכ� ; הכללי� למיסוי תאגידי�; הכללי� למיסוי שוק ההו�; קרקעי�המ

ניתוח כללי המקור הקובעי� את המקו� שבו ההכנסה מופקת וניתוח הגדרת התושבות הקובעת את זיקתו 
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ות ופעילויות כלכליות שבה� דגש מיוחד יינת� במסגרת הקורס לתכנו� עסקא). הפרסונאלית של מפיק ההכנסה
  .נית� לחסו! במס מבלי שרשויות המס תתערבנה בתכנוני� המתבצעי�

ליצור , מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחו� דיני המיסי�
ליכי� המתרחשי� להקנות ידע תיאורטי להבנת התה, היכרות ע� מוסדות ומושגי� בסיסיי� בתחו� דיני המיסי�

להקנות כלי� להתמודדות באופ� יישומי ומעשי ע� החשיבה המשפטית בתחו� דיני , בתחו� דיני המיסי�
  .וכ� ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי המש! וקורסי� מתקדמי� בתחו� דיני המיסי�, המיסי�

של בית המשפט העליו� ויתר בתי עיו� בפסקי די� , שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי די� אחרי�
המשפט ופתרו� אירועי� עובדתיי� שבה� נער! זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובה� 

תו! בחינת טיעוני , מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית
  .הצדדי� והכרעת בית המשפט

  
  :יטת הבחינהמרכיבי הציו� הסופי וש

  :למעט, מהציו� הסופי ותהיה ע� חומר סגור 80%הבחינה בסיו� הסמסטר מהווה  .1

  ; דבר �ובלבד שלא כתוב עליה, חוברת חקיקהתוכניית הקורס ו)  1(

  . ה/ה לכתוב כרצונו/בו רשאי התלמיד ,A4בגודל , כתוב מצידו האחד, עמוד אחד) 2(

 

וזאת בנוס� לדרישות המרכז  –יו� עובר בבחינה בסיו� הקורס תנאי לקבלת ציו� סופי עובר בקורס הינו צ
  .האקדמי לציו� מעבר בקורס

  .20% –אירועי� להגשה בכתב  לושהש .2

  .אירועי� להגשה בכתב לושהבש) 50(קבלת ציו� עובר : תנאי לזכאות לגשת לבחינה

  .נקודות 5עד  –ציו� מיטיב בגי� קבלת ציו� עובר במבדקוני רשות  .3

  

  
  מידעטכנולוגית 

  ח אייל אסייג"רו
  

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

 .נקודת המבט של רואה החשבו� המבקר

מ ושימוש "הצגת העקרונות והיסודות של בקרה וביקורת ממ ויכלל מפגשי�ה :תיאור תמציתי של הקורס    
מ על אחריותו "בקורס תבח� השפעת סביבת ממ. י� מעשיי� לביצוע ביקורת של יישומי� שוני�בשיטות וכל

ילמדו סיכוני� שוני� הקשורי� לטכנולוגיות המידע ויוצג מגוו� של אמצעי בקרה , ותפקידיו של המבקר
היבטי הביקורת  כמו כ� יסקרו סביבות טכנולוגיות בעלות עניי� מיוחד למבקר ויידונו. המקטיני� סיכוני� אלו

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

  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי      
  

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה      
      

 

  'מאזני� מאוחדי� א
  ח שלמה דאובר"רו
  

בכלי חשיבה וביכולת הטכנית , היא לצייד את תלמידי החוג בידע מטרת תוכנית הלימודי� במסלול החשבונאות
והבנת התפיסה , הקורס ש� דגש על הטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות. הנדרשי� מרואה חשבו�

אשר מהווה עבור חברות רבות את אחת הסוגיות " צירופי עסקי�" 3העומדת בבסיס תק� דיווח כספי בינלאומי 
יוש� דגש על פיתוח יכולת הקריאה והחשיבה העצמית בתחו� החשבונאות , כמו כ�. ת הכספיי�המרכזיות בדוחו

תקני� שפורסמו באר  : ישולבו ההרצאות והתרגילי� בחומר לקריאה עצמית, לש� השגת מטרות אלו. הפיננסית
  .יו� בכיתהבעברית ובאנגלית וכ� קריאות בנושאי תיאוריה בחשבונאות אשר ישמשו ג� לנושאי ד, ל"ובחו

  
  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי
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  .ספרי� סגורי� :שיטת הבחינה
  

  'מאזני� מאוחדי� ב
  ח שלמה דאובר"רו
  

בכלי חשיבה וביכולת הטכנית ,  מטרת תוכנית הלימודי� במסלול החשבונאות היא לצייד את תלמידי החוג בידע
 3יסה העומדת בבסיס תק� דיווח כספי בינלאומי הקורס ש� דגש על הבנת התפ.  הנדרשי� מרואה חשבו�

יוש� דגש על פיתוח יכולת , כמו כ�. ולמידת העקרונות הנוגעות לאיחוד דוחות כספיי� של חברות נשלטות
לש� השגת מטרות אילו ישולבו ההרצאות והתרגילי� בחומר .  הקריאה והחשיבה העצמית בתחו� החשבונאות

ל בעברית ובאנגלית  וכ� קריאות בנושאי תיאוריה "פורסמו באר  ובחותקני חשבונאות ש: לקריאה עצמית
  .בחשבונאות אשר ישמשו ג� לנושאי דיו� בכיתה

  
  .בחינה סופית 100%: מרכיבי הציו� הסופי

  
  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה

  

  
  מיסוי מקרקעי�

  ד אס- ישועה"עו
  

פטורי� והקלות , הגדרת עסקה החייבת במס: �"כלי� בסיסיי� במיסוי עסקאות נדל להקנות הינה מטרת הקורס
תו! דגש על מיסוי ,  במסגרת הקורס נסקור את מפת המיסוי בישראל. קביעת שווי העסקה לצרכי מס, במס

 ומעשי ידע תיאורטיהקורס יתמקד בהקניית  .רווחי הו� ומיסוי רווחי� המופקי� ממכירת זכויות במקרקעי� בפרט
כלי� להתמודדות באופ� יישומי ומעשי ע� החשיבה � מיסוי מקרקעי� ויקנה תחובתרחשי� להבנת התהליכי� המ

  . מיסוי מקרקעי� בתחו� המשפטית
חישוב , כדוגמת, רשויות המס מוסדותלצד הקניית הידע התיאורטי יוש� דגש היכרות ע� הפרקטיקה הנוהגת ב

קריאת בקורס הינה  שיטת הלימוד. ב"וצעסקאות קומבינציה וכי, פטורי� של דירות מגורי�, תכנוני מס, מס שבח
  .  פסקי די� והוראות ביצוע של רשות המיסי�

  
  . מהתרגילי� 80%הגשת : מטלות להגשה

  

  .תנאי לגשת למבח� היא עמידה במטלות להגשה –בחינה סופית  100% :מרכיבי הציו� הסופי
  

  .ספרי חקיקה פתוחי� בלבד: שיטת הבחינה
  
  

  מ ומיסי� עקיפי�"מע
  ס- ישועהד א"עו
  

. ובתקנות שהותקנו מכוחו 1975 -ו "תשל, הקניית ידע ספיציפי בסעיפי� בחוק מס ער! מוס�מטרת הקורס 
כלי� ויקנה , � מס ער! מוס�בתחותרחשי� להבנת התהליכי� המ ומעשי ידע תיאורטיהקורס יתמקד בהקניית 

, החבות: � הבאי�יעמיק בנושאי הקורס. זה בתחו� להתמודדות באופ� יישומי ומעשי ע� החשיבה המשפטית
  . החייב, מס תשומות, מקו� החיוב, מועד החיוב, המחיר

  
  .מהתרגילי� 80%הגשת : מטלות להגשה

    

  .תנאי לגשת למבח� היא עמידה במטלות להגשה - בחינה סופית  100% :מרכיבי הציו� הסופי

 

  .ספרי חקיקה פתוחי� בלבד: שיטת הבחינה
  
  
  
  
  

  ונאותסוגיות נבחרות בחשב
  )כולל ניתוח דוחות כספיי�(
  ח חני שוש�"רו
  

י ההכרה והמדידה בנושאי� השוני� ובטכניקות בכלל, הקורס יעסוק במסגרת התיאורטית של החשבונאות
יוש� דגש על הראייה המערכתית הכוללת , כמו ג� בקורסי� נוספי�, בקורס זה. לעריכת דוחות כספיי� ולניתוח�
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של החשבונאות כמערכת מידע שנועדה לצרכי קבלת החלטות ועל יכולת הניתוח והמחשבה הנדרשת מרואי 
 .החשבו�

  .בחינה סופית 100% :מרכיבי הציו� הסופי

  .ספרי� סגורי�: שיטת הבחינה
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  סמינרי�
  
  

  סמינר בחשבונאות ניהולית
  ר רימונה פלס"ד
  

עדכנית בספרות תו! התמקדות  ות הניהוליתהחשבונאבתחו� לחשו� את התלמידי� למחקר מטרת הקורס 
שמטרתה לבדוק את יכולת� בנוס� יידרשו הסטודנטי� לכתוב עבודה סמינריונית . ויישומיה בפועל ורלוונטית

להתמודד ע� בעיה בתחו� הנחקר ולענות עליה באמצעות חשיבה אנליטית ותו! שימוש במתודולוגיות 
  . מקובלות

  
  : מרכיבי הציו� הסופי

  .הצגת מחקר אקדמי 20%
  .הגשת עבודת סמינר והצגתה 80%

  
  סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות

  יור� עד�' פרופ
  

  מטרת הקורס
התלמידי� למחקר החשבונאי תו! התמקדות בסוגיית מידת הרלוונטיות והער! האינפורמטיבי של  לחשו� את

בנושא שה� בבחינת " קלאסיי�"בסמינר נסקור את המחקרי� ה. המידע החשבונאי הכלול בדוחות הכספיי�
ת ניהול כ� נדו� בתופע-כמו. נכסי צא� ברזל של המחקר בחשבונאות ונדו� ג� ביישומי� אקטואליי� שלה�

שהוא ביסוד " השווי ההוג�"להסבר אופ� התקינה החשבונאית ובמושג "  תיאוריה הפוזיטיבית"ב, והחלקת הרווחי�
  .התקינה החשבונאית החדשה

  

 

  נהלי� וציו�

י מורה הקורס וייער! דיו� "בחלקו הראשו� של הקורס תינתנה הרצאות ע. ס"ש 2הקורס כולל שיעור כיתה של 
לקראת סו� הסמסטר . לקראת כל שיעור יהיה על התמידי� לקרוא את הקריאות הרלבנטיות. בנושאי� השוני�

בכיתה בחלקו השני של הקורס יציגו התלמידי� . תלמיד לבחור נושא לעבודה סמינריוניותכל יהיה על הראשו� 
תו! הפניה , כל צוות יקבל נושא מתו! הרשימה המפורטת בנספח. את העבודה ויתקיי� דיו� והערכה של העבודה

  .למאמרי� נבחרי� נוספי� בנושא
  

  :מרכיבי הציו� הסופי

  35%  -    תרומה לדיו� בכיתה
  35%        מצגת בכיתה
  %30        עבודת סיו�

          100%  
  

  .קיימת חובת נוכחות בכיתה

  'ג', ב ',א נאי הקד� להשתתפות בלימודי חובה של שני�ת
  

  'אשנה 
  

  ;'מתמטיקה א – 'מתמטיקה ב .1

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

 ;'שיטות סטטיסטיות א  – 'שיטות סטטיסטיות ב .3

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

 ;מבוא לכלכלה מיקרו -מבוא לכלכלה מאקרו  .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
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  ;'יסודות המשפט ב –דיני תאגידי� .          3
    ;יישומי מחשב –מבוא למערכות מידע   .4
  ;'יסודות החשבונאות ב –' בעיות מדידה בחשבונאות א.          5
  ;תמחיר וחשבונאות ניהולית –ית מתקדמת חשבונאות ניהול.          6
  ;דיני תאגידי� –' דיני מיסי� א.          7
  ;תמחיר וחשבונאות ניהולית', יסודות החשבונאות א –יסודות ביקורת חשבונות .          8
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות א –' בעיות מדידה בחשבונאות ב.          9
  
  

  'גשנה 
  
  ;יסודות ביקורת חשבונות, שומי מחשביי –טכנולוגיות מידע  .1
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות ב, תמחיר וחשבונאות ניהולית –' מאזני� מאוחדי� א.        2
  ;יסודות ביקורת חשבונות –ביקורת חשבונות .        3
  ;'דיני מיסי� א –' דיני מיסי� ב  .4
  ;'מאזני� מאוחדי� א –' מאזני� מאוחדי� ב.        5
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות ב –) כולל ניתוח דוחות כספיי�(סוגיות נבחרות בחשבונאות   .      6
  ;'דיני מיסי� א –מיסוי מקרקעי� .        7
  ;'דיני מיסי� א –מ ומיסי� עקיפי� "מע.        8
  ;טכנולוגיות מידע, יסודות ביקורת חשבונות –ביקורת מערכות מידע ממוחשבות .      9
  ;'בעיות מדידה בחשבונאות ב,יסודות ביקורת חשבונות,תמחיר וחשבונאות ניהולית–נר בחשבונאותסמי.     10
בעיות מדידה                         ,יסודות ביקורת חשבונות,תמחיר וחשבונאות ניהולית -בעיות נבחרות בחשבונאותסמינר .     11

  ;'בחשבונאות ב
  
     
  

  החובה להרש� לקורס  . תו שוב בשנת הלימודי� הנוכחיתתלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד או
תלמיד שלא עמד בתנאי קד� . כמו כ� עליו להקפיד למלא את תנאי הקד� כפי שמפורט. היא על התלמיד בלבד

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

  
  
  
  
  
  
  

התקנו� כולו כפו	 לתיקוני� ולשינויי� שיוכנסו בו בכל עת על פי החלטת המוסדות 
  .רכז האקדמיהמוסמכי� של המ
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  חשבונאות - א"תשע 'סמסטר א -לוח בחינות 
  

  שעה  יו�   'מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

בחינת  –אנגלית רמת מתחילי� 
  ביניי�

    10:00  'ג  07/12/2010  

  10:00  'ג  22/02/2011  10:00  'א  09/01/2011    אנגלית רמת מתחילי�

  10:00  'ג  01/03/2011  09:00  'ו  14/01/2011  צפנת קולווי�' גב  'מתמטיקה א

  10:00  'ב  14/03/2011  16:00  'ד  19/01/2011  צפנת קולווי�' גב  'שיטות סטטיסטיות א

  10:00  'ג  22/03/2011  16:00  'ד  26/01/2011  ח ח� שאשו"רו  מכינה בחשבונאות

  12:00  'ג  08/03/2011  10:00  'ד  02/02/2011  ר אופיר ברנע"ד  מיקרו -מבוא לכלכלה 

 10:00  'ב  07/02/2011  ח אייל אסייג"רו  *יישומי מחשב
16:00  

  10:00  'ג  29/03/2011

  10:00  'ג  05/04/2011  09:00  'ו  11/02/2011  ר מוטי צוילינג"ד  'יסודות המשפט א

  'שנה ב

בחינת  –אנגלית רמת בינוני 
  ביניי�

    10:00  'ג  07/12/2010  

  13:00  'ב  14/02/2011  16:00  'ג  11/01/2011  ר שלמה טרבה"ד  מבוא למדעי ההתנהגות

  13:00  'א  20/02/2011  16:00  'ב  17/01/2011  ר מוטי צוילינג"ד  מבוא לשיווק

  16:00  'ה  24/02/2011  09:00  'ו  21/01/2011    אנגלית רמת בינוני

  13:00  'ב  28/02/2011  10:00  'ה  27/01/2011  ח שלומי וינר"רו  'בעיות מדידה בחשבונאות א

  16:00  'ה  17/03/2011  16:00  'ה  03/02/2011  ח איריס שטרק"רו  י�דיני תאגיד

  12:00  'ד  23/03/2011  16:00  'ה  10/02/2011  ר רימונה פלס"ד  תמחיר וחשבונאות ניהולית

  'שנה ג

  09:30  'א  27/02/2011  09:30  'א  16/01/2011  ח שלמה דאובר"רו  'מאזני� מאוחדי� א

  12:00  'ה  24/03/2011  12:00  'ה  03/02/2011  ח אייל אסייג"רו  ביקורת חשבונות

ח אס� "ד ורו"עו  מיסוי מקרקעי�
  ישועה

  10:00  'א  13/03/2011  10:00  'ד  09/02/2011

  
  .16:00וחלק בשעה  10:00בקורס יישומי מחשב הקבוצה תפוצל לשתיי� חלק מהסטודנטי� יבחנו בשעה *
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  חשבונאות – א"עתש –סו- שנה  -לוח בחינות 
                
  שעה  יו�  ' מועד ב  שעה  יו�  'מועד א  ש� המרצה  ש� הקורס

  'שנה א

בחינת  –רמת בינוני אנגלית 
  ביניי�

    10:00  'ג  12/04/2011  

  16:00  'א  24/07/2011  10:00  'ד  15/06/2011  צפנת קולוי�' גב  'שיטות סטטיסטיות ב

  16:00  'ד  27/07/2011  10:00  'א  19/06/2011    אנגלית רמת בינוני

  10:00  'ד  03/08/2011  10:00  'א  26/06/2011  ח ח� שאשו"רו  'יסודות החשבונאות א

  10:00  'ד  10/08/2011  09:00  'ו  01/07/2011  צפנת קולוי�' גב  'מתמטיקה ב

  16:00  'א  21/08/2011  10:00  'ד  06/07/2011  גיא קפלנסקיר "ד  מבוא למימו�

  16:00  'א  28/08/2011  10:00  'ג  12/07/2011  רחל שלו� גילה' גב  מאקרו -מבוא לכלכלה 

  10:00  'א  04/09/2011  16:00  'א  17/07/2011  ר מוטי צוילינג"ד  'יסודות המשפט ב

  סמסטר קי"

 –אנגלית רמת מתקדמי� 
  בחינת ביניי�

    10:00  'ד  17/08/2011  

  10:00  'א  23/10/2011  10:00  'ה  22/09/2011  ח ח� שאשו"רו  'יסודות החשבונאות ב

  10:00  'ה  27/10/2011  10:00  'ב  26/09/2011    אנגלית רמת מתקדמי�

  'שנה ב

 –מת מתקדמי� אנגלית ר
  בחינת ביניי�

    12:00  'א  03/04/2011  

  09:00  'ו  29/07/2011  09:00  ' ו  17/06/2011  ח יובל גרנות"רו  'בעיות מדידה בחשבונאות ב

  10:00  'ה  04/08/2011  09:00  ' ו  24/06/2011  ר רימונה פלס"ד  חשבונאות ניהולית מתקדמת

  10:00  'ה  11/08/2011  10:00  'ה  30/06/2011  ר מוטי צוילינג"ד  מבוא למערכות מידע

  16:00  'ה  18/08/2011  10:00  'ד  06/07/2011    אנגלית רמת מתקדמי�

  10:00  'ה  25/08/2011  10:00  'ד  13/07/2011  ח אייל אסייג"רו  יסודות ביקורת חשבונות

  סמסטר קי"

אתיקה בניהול ואחריות 
  חברתית

  10:00  'ה  27/10/2011  10:00  'ג  27/09/2011  ר לאה שילה"ד

  יקבע בהמש!  10:00  'ד  05/10/2011  ר ליאור דוידאי"ד  'דיני מיסי� א

  'שנה ג

  09:30  'ה  21/07/2011  09:30  'ה  16/06/2011  ח שלמה דאובר"רו  'מאזני� מאוחדי� ב

  10:00  'ה  28/07/2011  16:00  'ה  23/06/2011  ר ליאור דוידאי"ד  'דיני מיסי� ב

  09:00  'ו  05/08/2011  09:00  'ו  01/07/2011  חני שוש� ח"רו  סוגיות נבחרות בחשבונאות

ח אס� "ד ורו"עו  מ ומיסי� עקיפי�"מע
  ישועה

  09:00  'ו  12/08/2011  10:00  'ה  07/07/2011

  10:00  'ה  18/08/2011  10:00  'ה  14/07/2011  ח אייל אסייג"רו  טכנולוגיות מידע

  סמסטר קי"

אתיקה בניהול ואחריות 
  חברתית

  10:00  'ה  27/10/2011  10:00  'ג  27/09/2011  ר לאה שילה"ד

ביקורת מערכות מידע 
  ממוחשבות

  10:00  'ה  03/11/2011  10:00  'ג  04/10/2011  ח אייל אסייג"רו

  
  
  .ולוחות המודעות אתר האינטרנט לעקוב אחר  באחריות התלמיד, ייתכנו שינויי�. 1

  
   .'מומל  לגשת לבחינות במועדי א .2
  

 .ולסמסטר קי  יפורסמו בהמש! באתר האינטרנט' לסמסטר ב' די� לבחינות סמסטר אלוחות מועדי� מיוח .1
  

  . האפשרות להבח� במועדי� מיוחדי� מוגבלת לשתי בחינות בלבד בשנת לימודי� אחת .2

  
 !ב ה צ ל ח ה 
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  א"תשעלוח מועדי� וחופשות לשנת הלימודי� 
)2010/2011(  

  
  פתיחת שנת הלימודי�

  
  10/10/2010  בחשוו�' ב, ראשו�יו� 

  חופשת חנוכה
  

  05/12/2010  בכסלו' כח, ראשו�יו� 

  'סיו� סמסטר א
  

  07/01/2011  בשבט' ב, שישייו� 

  'פתיחת סמסטר ב
  

  13/02/2011  ' באדר א' ט, ראשו�יו� 

  חופשת פורי�
  

ו באדר "ט-ד"י, ימי� ראשו� ושני
  '  ב

20-21/03/2011  

  חופשת פסח
  

בניס� עד יו� ' י, יו� חמישי
  בניס�' כה, ישיש

14/04/2011-29/04/2011  

טקס יו� הזיכרו� לשואה 
  ולגבורה

  02/05/2011  בניס�' כח, יו� שני
הלימודי� יופסקו לשעה בי� (

13:00-14:00(  
  באייר' ד, יו� ראשו�  ל"טקס יו� הזיכרו� לחללי צה

  
08/05/2011  

הלימודי� יופסקו לשעה בי� (
13:00-14:00(  

  ערב יו� הזיכרו�
  

  08/05/2011  באייר ' ד, � ראשו�יו
  )16:00הלימודי� יסתיימו בשעה (

  יו� הזיכרו� ויו� העצמאות
  

  , ימי� שני ושלישי
  באייר' ו- 'ה

09-10/05/2011  

  יו� הסטודנט
  

  תפורס� הודעה נפרדת -יקבע בהמש! 

  חופשת שבועות
  

  , ימי� שלישי ורביעי
  בסיו�' ו- 'ה

07-08/06/2011  

  'סיו� סמסטר ב
  

  10/06/2011  בסיוו�' ח, שישי� יו

  פתיחת סמסטר קי"
  

  17/07/2011  בתמוז' טו, יו� ראשו�

  סיו� סמסטר קי"
  

  23/09/2011  באלול' כד, יו� שישי

פתיחת שנת הלימודי� 
  ב"תשע

  30/10/2011  בחשו� ' ב, יו� ראשו�

  

 
  




