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 תשפ"א  לתואר ראשון בחשבונאות תכנית הלימודים
 לתואר שנייה ושלישיתלסטודנטים בשנה 

 
נ"ז  129סטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ט ותש"פ נדרשים ללמוד קורסים בהיקף של 

 על מנת להשלים תואר ראשון בחשבונאות. 
 

 .לפי השנים, המסלולים והמרציםהחובה להלן טבלה המתארת את התפלגות מקצועות 
 עליהם תינתן הודעה מתאימה. יודגש כי ייתכנו שינויים בתוכנית זו

 
 נ"ז כולל אנגלית 40למדו  2020בשנה"ל תשפ"א הסטודנטים של מחזור 

 
 ( 2020מחזור ) ב'שנה 

 
קוד  שם המרצה   שם קורס 

 הקורס 
 נקודות זכות  מתכונת  

תמחיר וחשבונאות  
 ניהולית 

 4 שו"ת 8049 ד"ר רימונה פלס 

 2 שיעור 8038 עו"ד יריב פרידמן  דיני תאגידים 

בעיות מדידה  
 בחשבונאות א'

 5 שו"ת 8050 רו"ח יהודה בר 

 ד"ר מיכאלה אלרם 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 יהודה בר 

 3 שו"ת eLearning 8008 מבוא למערכות מידע

 3 שו"ת 801001 נתי נוישטיין מר יסודות המימון א' 
ד"ר שמואל )מולה(  יסודות המימון ב'

 כהן
 3 שו"ת 801090

 דיני מיסים א' 
 

 4 שו"ת   8053 ד"ר ליאור דוידאי

-מבוא לכלכלה
 קרו אמ

eLearning 8005 2 שו"ת 

 
 

 40סה"כ נקודות זכות שנה ב'   
 

  



 ( 2019)מחזור  שנה ג'
 

 שם קורס 
 

קוד  שם המרצה  
 הקורס 

 נקודות זכות  מתכונת  

 מאזנים מאוחדים א'
 

 6 שו"ת 8200 רו"ח רונן בן גל 

 ביקורת חשבונות 
 

 3 שו"ת 8201 רו"ח אייל אסייג 

 מיסוי מקרקעין
 

 2 שיעור 8202 אור אסייג מר

 טכנולוגית מידע 
 

 3 שו"ת 8203 רו"ח אייל אסייג 

 מאזנים מאוחדים ב'
 

 6 שו"ת 8204 רו"ח רונן בן גל 

 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 אור אסייג

ביקורת מערכות  
 מידע ממוחשבות 

 3 שו"ת 8208 רו"ח אייל אסייג 

 מיסוי בינלאומי 
 

 2 שיעור 8209 מנדי חדד 

מערכות פיננסיות  
 לחשבונאים 

 3 שו"ת 8216 רן דוד  רו"ח

 
 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'    

 

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

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


