
 תשע"ט –לתואר שני בשוק ההון ובנקאות ולימודי מואץ ראשון בחשבונאותתואר 
 

 פטורים:

בוגרי תואר ראשון במנהל עסקים וחשבונאות יהיו פטורים מהקורסים:  מבוא למאקרו כלכלה וניתוח 

 דוחות פיננסיים והערכת שווי חברות.
 

 תשע"ט -סמסטר א'   - בחשבונאותשנה ג' 
  19/01/13-10/18/21 בין התאריכים

 
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

   08:30-13:15 
 מאזנים מאוחדים א'
 רו"ח שלמה דאובר

 

08:00-10:30 
יסודות הבנקאות 

 )קורס השלמה(
 ד"ר דודי אהרון

 

09:00-10:00  9:00-11:30 
 ביקורת חשבונות
 רו"ח אייל אסייג

 

 9:00-10:30 
מיסוי 

 בינלאומי 
גב' הדס 

 מישלי
 

10:00-11:00 

  

11:00-12:00 
 

 11:00-14:30 
סמינר בעיות 

נבחרות 
 בחשבונאות
 ד"ר עמוס

 ברנס

 

12:00-13:00  12:00-14:30 
 טכנולוגיות מידע
 רו"ח אייל אסייג

 
13:00-14:00   

14:00-15:00     

15:00-16:00  15:00-16:30 
 מקרקעין מיסוי

 

    

16:00-17:00  19:30-16:00 
 שיטות מחקר
 ד"ר ענר טל

   

17:00-18:00 
 

    

18:00-19:00      

19:00-20:00 
 

    

20:00-21:00  22:15-19:45 
תורת 

 ההשקעות
 

    

21:00-22:00       

 סטודנטים קורסי ההשלמה שמתקיימים במהלך הסמסטר יפתחו רק במידה ויהיו מספרהערה: 
 .מינימלי לפתיחת קורס בהתאם לנהלי המרכז האקדמי

 המודגשים בצהוב הינם קורסי התואר השני בשוק ההון ובנקאותהקורסים  •
 

  



 תשע"ט -סמסטר ב'  -שנה ג' לתואר הראשון ושנה א' לתואר השני 
  19/05/31-19/02/17 בין התאריכים

 
 שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

   8:30-13:15 
 מאזנים מאוחדים ב'
 רו"ח שלמה דאובר

 

09:00-10:00  
 

9:00-11:30 
ביקורת מערכות 

מידע 
 ממוחשבות

 רו"ח אייל אסייג

 9:00-12:30 
סמינר 

בחשבונאות 
 ניהולית

ד"ר רימונה 
 פלס
 

10:00-11:00    

11:00-12:00 
  

12:00-13:00  12:00-14:30 
מערכות 
פיננסיות 
 לחשבונאים

 רו"ח אייל אסייג

 

13:00-14:00   13:00-16:30 
דיני מיסים 

 ב'
ד"ר ליאור 

 דוידאי
 

 
14:00-15:00 

  
14:15-16:45  

סוגיות נבחרות 
 בחשבונאות

 רו"ח יהודה בר
 

 

15:00-16:00  15:15-16:45 
מע"מ ומיסים 

 עקיפים
 מר חי בהלול

 

  
16:00-17:00  18:00-16:30 

שיעבודים 
ובטוחות 

 לאשראי בנקאי
 ד"ר דב סולומון

 

17:00-18:00 
     

18:00-19:00   20:45-18:15 
בנקאות ושוק 

 ההון א'
 דודי אהרוןד"ר 

   

19:00-20:00     

20:00-21:00       
21:00-22:00        

ההשלמה שמתקיימים במהלך הסמסטר יפתח רק במידה ויהיו מספר סטודנטים  קורסהערה: 
 .מינימלי לפתיחת קורס בהתאם לנהלי המרכז האקדמי

 
  לימודי שוק ההון ובנקאותתואר שני ב

 סמסטר קיץ תשע"ט  -שנה ג' לתואר הראשון ושנה א' לתואר השני 
 שבועות( 12) 20-19/06/30//1909התאריכים יתקיים בין 

 
 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

    9:00-10:30 
סמינריון בשוק 

 ההון
 

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      11:00-12:30 
 סמינריון בבנקאות

 

10:00-11:00 

11:00-12:00 
 

    11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00 
 

 
 

  
 

13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00   17:30-19:00 
 אתיקה מקצועית

ד"ר ליאור 
 דוידאי

 

   16:00-17:00 

17:00-18:00 
 

    17:00-18:00 

18:00-19:00   00:22-30:19 
בנקאות ושוק 

 ההון ב'
 ד"ר דודי אהרון

   18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00        21:00-22:00 

 



 סמסטר א' תש"פ  -שנה ב' לתואר השני 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00      9:00-10:30 
סמינריון בשוק 

 ההון
 

08:00-09:00 

09:00-10:00      09:00-10:00 

10:00-11:00      11:30-13:00 
עסקאות מסחריות 

 בינלאומיות
ד"ר אורי בן 

 אוליאל

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

    11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00       13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00       16:00-17:00 

17:00-18:00      17:00-18:00 

18:00-19:00       18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00        21:00-22:00 

 במפגשים מרוכזים שיקבעו בהמשך** המפגשים בסמינריון בבנקאות יתקיימו 
 

 סמסטר ב' תש"פ  -שנה ב' לתואר השני 
 

 יום/שעה שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

    10:30-08:00 
ניהול סיכונים 

 בבנקאות גלובלית 
 ד"ר דודי אהרון

 

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      13:30-11:00 
ניהול סיכונים 

 ומכשירים פיננסים
ד"ר שמואל )מולה( 

 כהן

10:00-11:00 

11:00-12:00 

 

 
 

   11:00-12:00 

12:00-13:00       12:00-13:00 

13:00-14:00       13:00-14:00 

14:00-15:00       14:00-15:00 

15:00-16:00       15:00-16:00 

16:00-17:00       16:00-17:00 

17:00-18:00 
 

    17:00-18:00 

18:00-19:00       18:00-19:00 

19:00-20:00 
 

    19:00-20:00 

20:00-21:00       20:00-21:00 

21:00-22:00        21:00-22:00 

 
 

 הערות למערכת

 המערכת כפופה לשינויים! •

 המודגשים בצהוב הינם קורסי התואר השני בשוק ההון ובנקאותהקורסים  •


