
 תשע"ט -תואר במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות
 סמסטר א' -מסלול יום  –שנה א' 

 1רבעון  -28.11.18-21.10.18בין התאריכים 
 

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

08:00-09:00       08:00-09:00 

09:00-10:00 09:00-11:30 
 מתמטיקה א'

אורלי 
בארשבסקי 

 אברהמי

08:30-12:00 
מכינה 

 בחשבונאות
רונן רו"ח 

 בנגל

 9:00-11:30 
 מתמטיקה א'

אורלי 
 בארשבסקי

 אברהמי
 

  09:00-10:00 

אנגלית רמות  10:00-11:00
טרום בסיסי 

א'/טרום בסיסי 
 ב'/ בסיסי

)פתיחת הרמות 
מותנית במספר 

 הנרשמים(
 

  10:00-11:00 

11:00-12:00  11:00-12:00 

12:00-13:00 11:45-15:00 
יסודות 

 המשפט א'
ד"ר ליאור 

 דוידאי
 

12:15-14:45 
יישומי 
 מחשב

רו"ח אייל 
 אסייג
 
 

  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    16:30-20:00 
אנגלית 

מתקדמים א' 
 ומתקדמים ב'

יחת )פת
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(
 

  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 

 .מועדי קורסי האנגלית יקבעו בהמשך ולפי מספר הנרשמים •

ורסים יסודות המשפט א', יישומי מחשב ומכינה בחשבונאות ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים הק •
21.10.18-13.1.18. 

 

 סמסטר א' -מסלול יום  –שנה א' 
 2רבעון  -20.1.19-10.12.18 –בין התאריכים 

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

08:00-09:00       08:00-09:00 

09:00-10:00 09:00-11:30  
שיטות 

סטטיסטיות 
 א'

 מר שי ליבוביץ

08:30-12:00 
מכינה 

 בחשבונאות
רו"ח רונן 

  בנגל

 9:00-11:30 
 מתמטיקה ב'

 אורלי
בארשבסקי 

 אברהמי
 
 

  09:00-10:00 

אנגלית רמות  10:00-11:00
טרום בסיסי 

א'/טרום בסיסי 
 ב'/ בסיסי

)פתיחת הרמות 
מותנית במספר 

 הנרשמים(
 

  10:00-11:00 

11:00-12:00  11:00-12:00 

12:00-13:00 11:45-15:00 
יסודות 

 המשפט א'
ד"ר ליאור 

 דוידאי
 

12:15-14:45 
יישומי 
 מחשב

רו"ח אייל 
 אסייג

  

12:00-14:30 
שיטות 

 סטטיסטיות א'
 מר שי ליבוביץ 

 12:00-13:00 
13:00-14:00  13:00-14:00 

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

15:00-16:00 15:15-17:45 
 מתמטיקה ב'

אורלי 
בארשבסקי 

 אברהמי

     15:00-16:00 

16:00-17:00   16:30-20:00 
אנגלית 

מתקדמים א' 
 ומתקדמים ב'

)פתיחת הרמות 
מותנית במספר 

 הנרשמים(
 

  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 

הקורסים יסודות המשפט א', יישומי מחשב ומכינה בחשבונאות ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים  •
21.10.18-13.1.18. 



 תשע"ט -תואר במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות
 ב'סמסטר  -יום מסלול  –שנה א' 

 3רבעון  -13.3.19-3.2.19בין התאריכים 
 

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

08:00-09:00       08:00-09:00 

09:00-10:00 9:00-11:30  
שיטות 

 סטטיסטיות ב'
 מר שי ליבוביץ

 

08:30-13:00 
יסודות 

החשבונאות 
 א'

רו"ח רונן 
 בנגל

 9:00-11:30 
 שיטות

 סטטיסטיות ב'
 מר שי ליבוביץ

 

  09:00-10:00 

רמות  אנגלית 10:00-11:00
טרום בסיסי 

א'/טרום בסיסי 
 ב'/ בסיסי

)פתיחת הרמות 
מותנית במספר 

 הנרשמים(
 

 
 

 10:00-11:00 

11:00-12:00  11:00-12:00 

12:00-13:00 12:00-15:30 
יסודות 

 המשפט ב'
ד"ר ליאור 

 דוידאי

12:00-13:30 
 דיני עבודה 
עו"ד אילן 

 אורגד

 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    16:30-20:00 
אנגלית 

מתקדמים א' 
 ומתקדמים ב'

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(
 

  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 

הקורסים יסודות המשפט ב', דיני עבודה ויסודות החשבונאות א' ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים  •
17.2.19-31.5.19. 

 
 סמסטר ב' -מסלול יום  -' שנה א

 4רבעון  -31.5.19-31.3.19בין התאריכים 
 

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

08:00-09:00       08:00-09:00 

09:00-10:00 9:00-11:30  
מבוא לכלכלה 

 מיקרו
ד"ר עופר 

 ארבע
 

08:30-13:00 
יסודות 

 החשבונאות א'
 רו"ח רונן בנגל

 09:00-11:30 
מבוא לכלכלה 

 מיקרו
ד"ר עופר 

 ארבע
 

  09:00-10:00 

רמות אנגלית  10:00-11:00
טרום בסיסי 

א'/טרום 
בסיסי ב'/ 

 בסיסי
)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(
 

  10:00-11:00 

11:00-12:00  11:00-12:00 

12:00-13:00 12:00-15:30 
יסודות 

 המשפט ב'
ד"ר ליאור 

 דוידאי
 

12:00-13:30 
 דיני עבודה 
עו"ד אילן 

 אורגד

 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    16:30-20:00 
אנגלית 

מתקדמים א' 
 ומתקדמים ב'

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
במספר 

 הנרשמים(
 

  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 

הקורסים יסודות המשפט ב', דיני עבודה ויסודות החשבונאות א' ילמדו אחת לשבוע בין התאריכים  •
17.2.19-31.5.19. 



 תשע"ט - תואר במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות
 שבועות( 12קיץ )סמסטר  -מסלול יום  –שנה א' 

 20-19/06/30//1909יתקיים בין התאריכים 
 

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

08:00-09:00 
 

      08:00-09:00 

09:00-10:00 
 

      09:00-10:00 

10:00-11:00 
 

   10:00-13:30 
ת יסודו

 החשבונאות ב'
רו"ח נופר 

 גורדנה

  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 16:30 
אנגלית רמות 
מתקדמים א'/ 
מתקדמים ב' 

)פתיחת 
הרמות 
מותנית 
בכמות 

 הנרשמים(

16:30-19:00 
 ניהול התפעול

 

 16:30 
אנגלית רמות 
מתקדמים א'/ 
מתקדמים ב' 

)פתיחת הרמות 
מותנית בכמות 

 הנרשמים(

  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 •
 

מיון לרמות בקורס אנגלית נעשה כמתחייב מהוראות המועצה להשכלה גבוהה,  ע"י בחינה חיצונית 
ובתוספת תשלום  )אמי"ר, אמיר"ם, פסיכומטרי(. ניתן להבחן באמצעות המרכז האקדמי בתאום מראש

 כמקובל.

במספר נרשמים מינימלי. במידה שלא יהיו מספיק נרשמים לא יפתחו  מותניתפתיחת הרמות באנגלית  •
כל הרמות והסטודנטים ידרשו להשתבץ לרמות הקיימות גם אם אינן נלמדות בימי הלימוד של 

 המסלול שאליו משתייך הסטודנט. 

ת, ישתבץ לקורסים הקיימים בסמסטר קיץ או בשנה סטודנט שבסיום שנה א' נדרש ללמוד אנגלי •
 שלאחר מכן.

 בחינםפי הוראות המועצה להשכלה גבוהה, ניתן ללמוד כל קורס )למעט רמת "מתקדמים ב'"( -על  •
בבחינות של  )באמצעות פלטפורמה מיוחדת שהקימה האוניברסיטה הפתוחה( ולהיבחן   מקווןבאופן 

ם על הבחינה ואופן ההרשמה ניתן לקבל באתר של  המרכז המרכז הארצי לבחינות והערכה. פרטי
 הארצי לבחינות והערכה.

 

, יודיע על כך הניתנים במרכז האקדמי, לשמור לעצמו מקום בקורסי האנגליתסטודנט המעוניין  •
. הקבלה לקורסי האנגלית לאחר תאריך זה תהיה על בסיס מקום פנוי 18.10.18עד לתאריך  למזכירות

 בלבד. 
 

 , 18-15//201810ערכות לקראת תחילת שנת הלימודים יתקיימו בין התאריכים ימי ה
 מועדים מדוייקים יפורסמו בהמשך. הנוכחות חובה. 



 
 תשע"ט -תואר במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות

 סמסטר א' -' בשנה 
 

 יום/שעה ו ה רביעי ג' ב' ראשון שעה/יום

08:00-09:00  
 

     08:00-09:00 

09:00-10:00    
 

   09:00-10:00 

10:00-11:00   10:00-14:30 
בעיות מדידה 
 בחשבונאות א'
 רו"ח רונן בנגל

 
 

10:00-13:30  
 דיני מיסים א'
ד"ר ליאור 

 דוידאי

10:00-11:00 

11:00-12:00   11:00-12:00 

12:00-13:00 12:00-14:30 
 מבוא למערכות מידע

 רוזןד"ר ישראל 

12:00-14:30 
יזמות 
 עסקית

"ר שירה ד
 מור
 

 12:00-13:00 

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

14:00-15:00 15:00-17:30 
מבוא למימון 
 לחשבונאים

 ד"ר מולה כהן

 15:00-17:30 
 מבוא למערכות מידע

 ד"ר ישראל רוזן

14:00-17:30 
תמחיר 

וחשבונאות 
 ניהולית

ד"ר רימונה 
 פלס 
 

 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 

 21.10.18-30.11.18** הקורס מבוא למערכות מידע ילמד בין התאריכים 
 19:30-22:00או בין השעות  12:00-14:30ד את הקורס יזמות עסקית בימי שני בין השעות ** ניתן ללמו

 
 ב' סמסטר -' בשנה 

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

08:00-09:00       08:00-09:00 

09:00-10:00    9:00-11:30 
יסודות ביקורת 

 חשבונות
 רו"ח אייל אסייג

 9:00-13:30 
בעיות מדידה 
 בחשבונאות ב'

רו"ח יובל 
 גרנות

09:00-10:00 

10:00-11:00 10:00-11:30 
 דיני תאגידים 

רבקה  עו"ד ורו"ח
 מנשה

    10:00-11:00 

11:00-12:00    11:00-12:00 

12:00-13:00 12:00-15:30 
יסודות המשפט 

 ב'
 ד"ר ליאור דוידאי

 

  12:00-13:30 
 דיני עבודה

 עו"ד אילן אורגד
 

 12:00-13:00 

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

14:00-15:00   14:00-16:30 
 חשבונאות ניהולית

 מתקדמת
 ד"ר רימונה פלס

 

  14:00-15:00 

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

16:00-17:00 16:00-18:30 
מבוא למימון 
 לחשבונאים

 ד"ר מולה כהן

20:30-
22:00 

כתיבה 
 מדעית 

"ר ענבל ד
 שטוקהיים

 

    16:00-17:00 

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

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

 

 .המערכת כפופה לשינויים •

שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי הלימוד  •
הרגילים. 



 
 טתשע" -בהתמחות חשבונאות תואר במנהל עסקים
 קיץ סמסטר  –' בשנה 

 שבועות( 12) 20-19/06/30//1909יכים יתקיים בין התאר
 

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

08:00-09:00 
 

     8:30-12:00 
יטות מחקר ש

במנהל 
 עסקים

ד"ר ארז 
 צבירלינג

08:00-09:00 

09:00-10:00  
 

    09:00-10:00 

10:00-11:00      10:00-11:00 

11:00-12:00  
 

  
 

  12:30-14:00 
כתיבה 
עסקית 
 אנגלית 
גב' הלן 
 כצנלסון

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 

 



 
 תשע"ט -תואר במנהל עסקים בהתמחות חשבונאות

 סמסטר א' -' גשנה 
 

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

08:00-09:00     08:30-13:15 
מאזנים 

 חדים א'מאו
רו"ח שלמה 

 דאובר
  

 08:00-09:00 

09:00-10:00  9:30-12:00 
ביקורת 
 חשבונות

רו"ח אייל 
 אסייג
 

  
 

9:00-10:30 
מיסוי 

 בינלאומי
גב' הדס 

 מישלי

 09:00-10:00 

10:00-11:00    10:00-11:00 

11:00-12:00   11:00-14:30 
סמינר בעיות 

נבחרות 
 בחשבונאות
 ד"ר עמוס

 ברנס

 11:00-12:00 

12:00-13:00  13:00-14:30 
מיסוי 

 מקרקעין
עו"ד אלישע 

 קסנר

  12:00-13:00 

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

14:00-15:00  
 

   14:00-15:00 

15:00-16:00  15:00-17:30 
טכנולוגיות 

 מידע
רו"ח אייל 

 אסייג

    15:00-16:00 

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

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

18:00-19:00  19:30-22:00 
 יזמות עסקית

"ר שרון ד
 סורוקר

 

    18:00-19:00 

 

 ב' סמסטר -' גשנה 
 

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

08:00-09:00     8:30-13:15 
מאזנים 

 מאוחדים ב'
רו"ח שלמה 

 דאובר

 08:00-09:00 

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
 

 09:00-10:00 

10:00-11:00 10:00-11:30 
כתיבה 
עסקית 
 באנגלית

גב' אריאלה 
 חיים-בר

 

  10:00-11:00 

11:00-12:00   11:00-12:00 

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

 רו"ח אייל אסייג

  12:00-13:00 

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

 ב'
ד"ר ליאור 

 דוידאי
 

 13:00-14:00 

14:00-15:00   14:15-16:45 
סוגיות 
נבחרות 

 בחשבונאות
 רו"ח יהודה בר

 

 14:00-15:00 

15:00-16:00 15:15-16:45 
מע"מ ומיסים 

 עקיפים
 מר חי בהלול

 

  15:00-16:00 

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

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

 

 .המערכת כפופה לשינויים •

שיעורי השלמה, שיעורי הכנה לעבודות/בחינות ושיעורי תיגבור יתקיימו בימים שאינם ימי  •
 הלימוד הרגילים. 

 

 


