
 לתואר ראשון בחשבונאות תכנית הלימודים
 

 .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  –אנגלית 
 טרום בסיסי א'

 2 סמסטריאלי 698 

רמת  –אנגלית 
 טרום בסיסי ב'

 סמסטריאלי 699 

  בסיסיאנגלית רמת 
 

 סמסטריאלי 701

אנגלית רמת 
 מתקדמים א'

 סמסטריאלי 702 

אנגלית רמת 
 ב' מתקדמים

 סמסטריאלי 1027 

 מתמטיקה א'
 

גב' אורלי 
בארשבסקי 

 אברהמי

 3 שו"ת 8002

-מבוא לכלכלה
 מיקרו

 4 שו"ת 8004 ארבעד"ר עופר 

שיטות סטטיסטיות 
 א'

 3 שו"ת 8006 מר שי ליבוביץ

 מכינה בחשבונאות
 

 4 שו"ת  8100 רו"ח רונן בנגל

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

 3 שיעור 8102 רו"ח אייל אסייג יישומי מחשב

 מתמטיקה ב'
 

גב' אורלי 
בארשבסקי 

 אברהמי

 3 שו"ת 8003

 עבודהדיני 
 

 2 שיעור 8045 עו"ד אילן אורגד

 4 שיעור 8103 ד"ר ליאור דוידאי 'ביסודות המשפט 

שיטות סטטיסטיות 
 ב'

 3 שו"ת 8007 מר שי ליבוביץ

יסודות החשבונאות 
 א'

 5 שו"ת 8014 רו"ח רונן בנגל

יסודות החשבונאות 
 ב'

 4 שו"ת 8024 נופר גורדנה רו"ח

 
 40סה"כ נקודות זכות שנה א'   

 



 

 שנה ב'

 
 

קוד  שם המרצה  שם קורס
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

תמחיר וחשבונאות 
 ניהולית

 4 שו"ת 8049 ד"ר רימונה פלס

ד ורו"ח רבקה עו" דיני תאגידים
 מנשה

 2 שיעור 8038

בעיות מדידה 
 בחשבונאות א'

 5 שו"ת 8050 רו"ח רונן בנגל

 ד"ר שרון סורוקר מבוא לשיווק
 

 3 שיעור 8009

חשבונאות ניהולית 
 מתקדמת

 3 שו"ת  8015 ד"ר רימונה פלס

יסודות ביקורת 
 חשבונות 

 

 3 שו"ת 8051 רו"ח אייל אסייג

בעיות מדידה 
 בחשבונאות ב'

 5 שו"ת  8052 רו"ח יובל גרנות

מבוא למערכות 
 מידע

 3 שו"ת 8008 ד"ר ישראל רוזן

מבוא למימון 
 לחשבונאים

שמואל ד"ר 
 כהן (מולה)

 6 שו"ת 8608

 דיני מיסים א'
 

 4 שו"ת  8053 ד"ר ליאור דוידאי

 דיני עבודה
 

 2 שיעור 8045 אילן אורגדעו"ד 

 4 שיעור 8103 ד"ר ליאור דוידאי יסודות המשפט ב'
 

 
 
 

 44סה"כ נקודות זכות שנה ב'    

 

 
 
 

  



 שנה ג'
 

 שם קורס
 

קוד  שם המרצה 
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

מאוחדים מאזנים 
 א'
 

רו"ח שלמה 
 דאובר

 6 שו"ת 8200

 ביקורת חשבונות
 

 3 שו"ת 8201 רו"ח אייל אסייג

 מיסוי מקרקעין
 

עו"ד אלישע 
 קסנר

 2 שיעור 8202

 טכנולוגית מידע
 

 3 שו"ת 8203 רו"ח אייל אסייג

מאזנים מאוחדים 
 ב'
 

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 יהודה בר

מע"מ ומיסים 
 עקיפים

 

 2 שיעור 8207 מר חי בהלול

ביקורת מערכות 
 מידע ממוחשבות

 3 שו"ת 8208 רו"ח אייל אסייג

 מיסוי בינלאומי
 

 2 שיעור 8209 גב' הדס מישלי

מערכות פיננסיות 
 לחשבונאים

 3 שו"ת 8216 רו"ח אייל אסייג

 
 סמינרים 

 

 שם קורס
 

קוד  שם המרצה 
 הקורס

 נקודות זכות מתכונת 

סמינר בחשבונאות 
 ניהולית

 

 ד"ר רימונה פלס 
 

 4 שיעור 8606

סמינר בעיות 
נבחרות 

 בחשבונאות

 4 שיעור 8607 ד"ר עמוס ברנס

 
 45סה"כ נקודות זכות שנה ג'   

 

 התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.חובתו של  •

התלמיד מתבקש לשים לב למספר נ"ז בקורסי החובה המצויינים בכל שנה כי יש לכך  •
השלכות על הכללות ברשימת דיקן לצורך הצטיינות, עיין סעיף יז' בתקנון הלימודים ובנספח  

 תלמידים מצטיינים.


