
11.1.2022 

 

 ב תשפ" -לתואר ראשון בחשבונאות תכנית הלימודים
 

 נ"ז בכל שנות לימודיהם לתואר. 184על מנת להשלים תואר ראשון בחשבונאות על הסטודנטים ללמוד 

  3.5ומועצת רו"ח, החל משנה"ל תשפ"א הלימודים לתואר בחשבונאות ימשכו  על פי החלטת המל"ג

 שנים ויכללו בתוכם את קורסי שנת ההשלמה בחשבונאות. 
 

 (בתכנית זו   ייתכנו שינויים) :לפי השניםהחובה להלן מקצועות 

 

 נ"ז 51סה"כ   –  בתשפ"שהתחילו לימודים ב שנה א'
 

 ' סמסטר א                                                     
 

קוד  שם המרצה   שם קורס

 הקורס

נקודות  מתכונת  

 זכות

רמת טרום   –אנגלית  

 בסיסי א'
 מרצים שונים 

 

  א'+ב' - שנתי 698

 מתמטיקה א'

 
 3 שו"ת  8002 ד"ר אסף שריג 

 5 שו"ת    8014 גורדנה רו"ח נופר  יסודות החשבונאות א'

 3 שו"ת  801001 מר נתי נוישטיין  יסודות המימון א'

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

 

 ב' סמסטר                                                            
 

רמת טרום   –אנגלית  

 בסיסי א'
 מרצים שונים 

 

  א'+ב' - שנתי 698

ד"ר שמואל )מולה(   המימון ב'יסודות 

 כהן

 3 שו"ת  801090

 5 שו"ת  8024 רו"ח נופר גורדנה  יסודות החשבונאות ב'

 3 שו"ת  8008 ד"ר ישראל רוזן מבוא למערכות מידע 

 3 שו"ת  8006 מר שי ליבוביץ    א'  שיטות סטטיסטיות

 3 שו"ת  8004 נתי נוישטיין מיקרו -לכלכלהמבוא  

 

 סמסטר קיץ                                                
 

  סמסטריאלי  701 מרצים שונים  אנגלית רמת בסיסי 

 יישומי מחשב 

 

 3 שיעור  8102 רו"ח אייל אסייג 

 דיני מיסים א'

 

מרוכז בחצי   - שו"ת    8053 ד"ר ליאור דוידאי 

 סמסטר ראשון 

4 

 דיני מיסים ב'

 

מרוכז בחצי   - שו"ת  8205 ד"ר ליאור דוידאי 

 סמסטר שני 

4 

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

 2 שיעור  8230 ד"ר ליאור דוידאי  דיני תאגידים 

  



 נ"ז  56סה"כ   –  אתשפ"שהתחילו לימודים ב  ב'שנה 

 

 ' סמסטר א
 

 נקודות זכות מתכונת   קוד הקורס שם המרצה   שם קורס

אנגלית רמת מתקדמים  

 א' 
 מרצים שונים 

 

  סמסטריאלי  702

תמחיר וחשבונאות  

 ניהולית 

 4 שו"ת  8049 ד"ר רימונה פלס 

 בעיות מדידה  

 בחשבונאות א'

 5 שו"ת  8050 רו"ח יהודה בר 

 מאקרו -מבוא לכלכלה

 
 3 שו"ת  8005 נתי נוישטיין

 'במתמטיקה 

 

 3 שו"ת  8003 ד"ר אסף שריג 

 3 שו"ת   ד"ר ליאור דוידאי  מיסוי תאגידים  

                                                         

 ' סמסטר ב                                                                
 

אנגלית רמת מתקדמים  

 ב'
 מרצים שונים 

 

 2 סמסטריאלי  1027

בעיות מדידה  

 בחשבונאות ב'

 5 שו"ת    8052 רו"ח יהודה בר 

 בינלאומי מיסוי 

 

 2 שיעור  8209 רו"ח מנדי חדד 

 מיסוי מקרקעין 

 

 2 שיעור  8202 רו"ח אור אסייג  

חשבונאות ניהולית  

 מתקדמת 

 4 שו"ת    8015 ד"ר רימונה פלס 

   ב'  שיטות סטטיסטיות

 

 3 שו"ת  8007 מר שי ליבוביץ 

 

 

 סמסטר קיץ 
 

 מאזנים מאוחדים א'

 

 6 שו"ת  8200 רו"ח רונן בן גל 

יסודות ביקורת  

 חשבונות  

 

 3 שו"ת  8051 רו"ח אייל אסייג 

 סמינר בפיננסית 

 

 4 שיעור   ד"ר רימונה פלס 

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

 2 שיעור  8230 ד"ר ליאור דוידאי  דיני תאגידים 

 

 

 

  



 60סה"כ נ"ז   -בתשפ"ג שנה ג'

 ( אתשפ" שהתחילו לימודים בלסטודנטים  )

 

 'סמסטר א                                               
 

 שם קורס

 

 נקודות זכות מתכונת   קוד הקורס שם המרצה  

 מע"מ ומיסים עקיפים 

 

 3 שיעור  8207 רו"ח אור אסייג 

 מאזנים מאוחדים ב'

 

 6 שו"ת  8204 רו"ח רונן בן גל 

 ביקורת חשבונות 

 

 3 שו"ת  8201 רו"ח אייל אסייג 

ביקורת מערכות מידע  

 ממוחשבות 

 3 שו"ת  8208 רו"ח אייל אסייג 

 2 שיעור  8045  עבודה דיני

 

 ' סמסטר ב
 

  א'  פיננסית מתקדמת

 **הרצאה 

 

 6 שיעור   רו"ח רונן בן גל 

פיננסית מתקדמת א  

 ** תרגול

 רו"ח רונן בן גל 

 

 6 תרגול  

סוגיות נבחרות  

בחשבונאות )כולל  

ניתוח דוחות כספיים  

 והערכות שווי( 

 3 שו"ת  8206 רו"ח יהודה בר 

 6 שו"ת   רו"ח יהודה בר  ** תיאוריה חשבונאית

 

 סמסטר קיץ  
 

 שם קורס

 

 נקודות זכות מתכונת   קוד הקורס שם המרצה  

 ** פיננסית מתקדמת ב' 

 הרצאה 

 6 שיעור   רו"ח רונן בן גל 

פיננסית מתקדמת ב'  

 ** תרגול

 6 תרגול   רו"ח רונן בן גל 

 6 שו"ת   רו"ח רועי פטל  ** ביקורת מתקדמת א' 

מערכות פיננסיות  

 לחשבונאים 

 4 שו"ת  8216 רו"ח אליהו עבודי 

 

 

 

 

 

 

  



 

   נ"ז 24סה"כ   -א'סמסטר  - תשפ"דב  שנה ד'

 ( אתשפ" שהתחילו לימודים בלסטודנטים  )
 

 שם קורס

 

 נקודות זכות מתכונת   קוד הקורס שם המרצה  

  - ג  פיננסית מתקדמת

 ** ההרצא

 6 שיעור   רו"ח רונן בן גל 

  ג'  פיננסית מתקדמת

 ** תרגול

 6 תרגול   רו"ח רונן בן גל 

 ** 'ב מתקדמתביקורת  

 

 6 שו"ת   רו"ח רועי פטל 

 '** גביקורת מתקדמת 

 

 6 שו"ת   פטל רו"ח רועי  

 

 

 

 : הערות 
 

 תוכנית הלימודים כפופה לשינויים.  •

 


