תואר ראשון
בחשבונאות

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

שנה א'
שם קורס

שם המרצה

קוד
הקורס
698

סמסטריאלי

אנגלית – רמת טרום
בסיסי ב'

699

סמסטריאלי

אנגלית רמת בסיסי

701

סמסטריאלי

אנגלית רמת
מתקדמים א'

702

סמסטריאלי

אנגלית רמת
מתקדמים ב'

1027

סמסטריאלי

אנגלית – רמת טרום
בסיסי א'

מתימטיקה א'

מתכונת

נקודות זכות
2

ד"ר ייבגניה
גלדשטיין
ד"ר עופר ארבע

8002

שו"ת

3

8004

שו"ת

4

שיטות סטטיסטיות
א'

מר שי ליבוביץ

8006

שו"ת

3

מכינה בחשבונאות

רו"ח נופר גורדנה

8100

שו"ת

4

יסודות המשפט א'

ד"ר דניאל קינן

8101

שיעור

4

יישומי מחשב

רו"ח אייל אסייג

8102

שיעור

2

מתימטיקה ב'

ד"ר ייבגניה
גלדשטיין
ד"ר עופר ארבע

8003

שו"ת

3

8005

שו"ת

4

מר שי ליבוביץ

8007

שו"ת

3

יסודות החשבונאות
א'

רו"ח נופר גורדנה

8014

שו"ת

5

יסודות החשבונאות
ב'

רו"ח נופר גורדנה

8024

שו"ת

4

מבוא לכלכלה-מיקרו

מבוא לכלכלה-
מאקרו
שיטות סטטיסטיות
ב'

סה"כ נקודות זכות שנה א' 41
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שנה ב'
שם קורס

שם המרצה

תמחיר וחשבונאות
ניהולית

ד"ר רימונה פלס

קוד
הקורס
8049

שו"ת

4

דיני תאגידים

עו"ד רונן אבנר

8038

שיעור

2

בעיות מדידה
בחשבונאות א'

רו"ח שלומי וינר

8050

שו"ת

5

מבוא לשיווק

ד"ר רון ברגר

8009

שיעור

2

8015

שו"ת

3

רו"ח אייל אסייג

8051

שו"ת

3

רו"ח יובל גרנות

8052

שו"ת

5

מבוא למערכות מידע ד"ר אבי יוסיפוף

8008

שו"ת

3

מבוא למימון
לחשבונאים
דיני מיסים א'

ד"ר שמואל
(מולה) כהן
ד"ר ליאור דוידאי

8608

שו"ת

6

8053

שו"ת

4

דיני עבודה

עו"ד אילן אורגד

8045

שיעור

2

יסודות המשפט ב'

ד"ר דניאל קינן

8103

שיעור

4

חשבונאות ניהולית
מתקדמת
יסודות ביקורת
חשבונות
בעיות מדידה
בחשבונאות ב'

ד"ר רימונה פלס

מתכונת

נקודות זכות

סה"כ נקודות זכות שנה ב' 43
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שנה ג'
שם קורס

שם המרצה

מאזנים מאוחדים א'

רו"ח שלמה
דאובר
רו"ח אייל אסייג

קוד
הקורס
8200

שו"ת

6

8201

שו"ת

3

מיסוי מקרקעין

עו"ד איתן פוגל

8202

שיעור

2

טכנולוגית מידע

רו"ח אייל אסייג

8203

שו"ת

3

מאזנים מאוחדים ב'

רו"ח שלמה
דאובר
ד"ר ליאור דוידאי

8204

שו"ת

6

8205

שו"ת

4

סוגיות נבחרות
בחשבונאות (כולל
ניתוח דוחות
כספיים)
מע"מ ומיסים
עקיפים

רו"ח יהודה בר

8206

שו"ת

3

מר חי בהלול

8207

שיעור

2

רו"ח אייל אסייג

8208

שו"ת

3

גב' דניאל ליפשיץ

8209

שיעור

2

רו"ח אייל אסייג

8216

שו"ת

3

ביקורת חשבונות

דיני מיסים ב'

ביקורת מערכות
מידע ממוחשבות
מיסוי בינלאומי
מערכות פיננסיות
לחשבונאים

מתכונת

נקודות זכות

סמינרים
שם קורס

שם המרצה

סמינר בחשבונאות
ניהולית

ד"ר רימונה פלס

סמינר בעיות
נבחרות בחשבונאות

ד"ר עמוס ברנס

מתכונת

נקודות זכות

קוד
הקורס
8606

שיעור

4

8607

שיעור

4

סה"כ נקודות זכות שנה ג' 45
 חובתו של התלמיד לוודא שעמד בכל המטלות הנדרשות לסיום התואר.
 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.
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תיאור מקצועות הלימוד
שנה א'
אנגלית
תיאור כללי של התוכנית באנגלית :התוכנית באנגלית מורכבת מ 4-רמות:
טרום בסיסי א' או טרום בסיסי ב'
בסיסי
מתקדמים א'
מתקדמים ב'.
המיון לרמות נעשה על פי הציון בבחינת אמי"ר או אמיר"ם.
סטודנטים המסיימים רמת טרום מתחילים א' ניגשים לאותה בחינה כמו סטודנטים שסיימו רמת טרום מתחילים
ב' ועולים לרמת בסיסי.
סיום רמת מתקדמים ב' מצביע על שליטת הסטודנט באנגלית לצרכים אקדמיים ומזכה אותו/אותה בפטור.
טרום מתחילים א'
קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית ,לחזק את הידע שלו במבנה השפה ,להעשיר
את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית .בסיום הקורס יהיה הסטודנט
מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.
תנאי קבלה :ציון  50-69במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי
משך הקורס 8 :שעות סמסטריאליות
מרכיבי הציון הסופי :
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים ( 5הטובים מבין 30% :)6
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.
טרום מתחילים ב'
קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
מטרת הקורס זהה לזו של טרום מתחילים א' :להעניק לסטודנט כלים להבנת הנקרא באנגלית ,לחזק את הידע
שלו במבנה השפה ,להעשיר את אוצר המילים שלו ולתת לו אסטרטגיות יעילות לקריאת טקסטים באנגלית.
בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין טקסטים באנגלית במגוון נושאים רחב.
תנאי קבלה :ציון  70-84במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי
משך הקורס 6 :שעות סמסטריאליות
מרכיבי הציון הסופי :
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים ( 5הטובים מבין 30% :)6
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.
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בסיסי
קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים והעוסק במגוון רחב של נושאים.
מטרת הקורס היא להעניק לסטודנט כלים ואסטרטגיות הדרושים להבנת הנקרא של טקסטים באנגלית במגוון
נושאים ,תוך כדי העשרת אוצר המילים שלו וביסוס שליטתו בכל הפרמטרים של השפה .בסיום הקורס יהיה
הסטודנט מסוגל להבין טקסט קדם-אקדמי באנגלית.
תנאי קבלה :ציון  85-99במבחן אמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת טרום בסיסי א' או ב'.
משך הקורס 6 :שעות סמסטריאליות.
מרכיבי הציון הסופי
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים (  5הטובים מבין 30% :)6
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.

מתקדמים א'
קורס כללי ,המיועד לכל הסטודנטים .מתמקד בעולם הידע של משפטים ושל מנהל עסקים ומשלב את שני
התחומים.
מטרות הקורס הן להציג את הטרמינולוגיה הרלוונטית לתחומים השונים של משפטים ושל מנע"ס; להעשיר את
אוצר המילים של הסטודנט בשני התחומים הללו; להעניק לו הבנה מעמיקה יותר של מבנה טקסט ולתת לו
אסטרטגיות יעילות להבנתו; לפתח את כישורי השפה האחרים ,שהם דיבור ,האזנה וכתיבה .בסיום הקורס יהיה
הסטודנט מסוגל להבין טקסט באנגלית בתחומי משפט ומנהל עסקים ,ולדון בנושאים הללו בע"פ או בכתב.
תנאי קבלה :ציון  100-119באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת בסיסי.
משך הקורס 4 :שעות סמסטריאליות.
מרכיבי הציון הסופי
מבחן מסכם50% :
מבחן אמצע20% :
בחנים (  3הטובים מבין 30% :)4
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל או ציון המבחן המסכם ,הגבוה ביניהם.
נוכחות חובה.
מתקדמים ב'
קורס מתקדם של אנגלית למנע"ס וחשבונאות
מטרות הקורס הן להעניק לסטודנט את הכלים הלשוניים הנחוצים בעולם העסקים הגלובלי .הסטודנט ילמד
טרמינולוגיה רלוונטית לתחומים השונים של מנע"ס; יעמיק את הידע הלשוני שלו תוך התמקדות באספקטים של
השפה החשובים להתנהלות יעילה בעולם העסקי; יקבל כלים ואסטרטגיות הנחוצים להבנת טקסטים ומסמכים
בתחומים השונים של מנע"ס .במשך הקורס הסטודנטים ידרשו גם לחפש חומרים אותנטיים באנגלית בתחום
הלימוד שלהם ולהציג אותם בפרוייקט בכתב .בסיום הקורס יהיה הסטודנט מסוגל להבין ,לנתח ולסכם מאמרים
ומקורות מידע בתחום העסקי.
תנאי קבלה :ציון  120-133באמיר"ם/פסיכומטרי או סיום רמת מתקדמים א'.
משך הקורס 4 :שעות סמסטריאליות.
מרכיבי הציון:
מבחן מסכם50% :
פרוייקט הגשה 20% :
בוחן הבנת הנקרא15% :
 3בחנים15% :
ציון הקורס הסופי הוא הציון המשוקלל.
נוכחות חובה .סיום הקורס בהצלחה מזכה את הסטודנט בפטור.
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יישומיי מחשב
רו"ח אייל אסייג
מטרת הקורס :הקניית יסודות בעבודה עם מערכת הפעלה ( (Windowוביישומי מחשב כגון :דפדפן אינטרנט,
אקסל ,תוכנת  Wordו.PowerPoint -
שיטת ההוראה :הרצאות פרונטליות  +תרגול במעבדת מחשבים
מרכיבי הציון הסופי:
הגשת תרגילים – ללא ציון ,אולם קיימת חובת הגשה של .80%
בחינה בסוף הסמסטר –  100%מהציון הסופי.
הערה :הקריאה והתרגול במשך הקורס הינם חובה.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .מבחן אמריקאי
יסודות החשבונאות א'
רו"ח נופר גורדנה
מטרת הקורס:
להקנות ידע בתקני החשבונאות הבינלאומיים ולהשיג הבנה של הטיפול החשבונאי הנדרש בכל אחד מהנושאים
הנלמדים בקורס.
תיאור הקורס:
הקורס מרחיב את עקרונות המסגרת המושגית של החשבונאות הפיננסית ואת התפיסה הבסיסית להכרה,
מדידה והצגה של פריטים בדוחות הכספיים כדוגמת רכוש קבוע ,נדל"ן להשקעה ,נכסים בלתי מוחשיים,
מכשירים פיננסיים ועוד.
דרישות הקורס :חובת הגשת תרגילים ( 80%תנאי לגשת למבחן).
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .ללא חומר עזר .ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד.
ניתן להכניס לבחינה נוסח של תקני .IFRS

יסודות החשבונאות ב'
רו"ח נופר גורדנה
מטרת הקורס:
להקנות ידע בתקני החשבונאות הבינלאומיים ולהשיג הבנה של הטיפול החשבונאי הנדרש לכל אחד מהנושאים
הנלמדים בקורס.
תיאור הקורס:
הקורס מרחיב את עקרונות המסגרת המושגית של החשבונאות הפיננסית ואת התפיסה הבסיסית להכרה,
מדידה והצגה של פריטים בדוחות הכספיים כדוגמת התחייבות לזמן ארוך ,התחייבויות תלויות ,אגרות חוב ,הון
עצמי ומרכיביו ועוד.
דרישות הקורס :חובת הגשת תרגילים ( 80%תנאי לגשת למבחן).
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .ללא חומר עזר .ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד.
-ניתן להכניס לבחינה נוסח של תקני .IFRS

42

יסודות המשפט א'
ד"ר דניאל קינן
בקורס זה נכיר את עולם המשפט בכלל ואת המשפט הישראלי בפרט כמו גם אבני דרך חשובות
בהתפתחותו .החשבונאיים עשויים להיתקל במסגרת עבודתם בסוגיות משפטיות רבות ולכן בקורס זה נעסוק
בענפי משפט מרכזיים החיוניים למקצוע :חוזים ,אמצעי תשלום ,ונזיקין.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית ( הבחינה מעורבת -שאלות סגורות ופתוחות).
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

מבוא לכלכלה מאקרו
ד"ר עופר ארבע
הקניית מושגי יסוד ומודלים במאקרו כלכלה .הכרת עקרונות המדיניות המאקרו כלכלית :פיסקאלית ומוניטארית,
ניתוח וסקירה מתאימה של המשק בישראל.
נושאי לימוד :חשבונאות לאומית ,מרכיבי הביקוש המצרפי ,שוק הכסף ומערכת הבנקאות ,שיווי משקל משולב
במשק סגור ,שוק מט"ח ומודל משולב במשק פתוח .ניתוח מדיניות כלכלית במשק פתוח .כל נושא שיילמד ילווה
בניתוח וסקירה מתאימה של השוק בישראל.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית( .אם יוגשו כל תרגילי החובה באופן ראוי אז ציון המבחן הוא  80%מהציון הכולל וציון
התרגילים  ,20%אחרת ציון המבחן )100%
חובות הסטודנט :נוכחות ב 80%-מהשיעורים הכוללים הוראה פרונטאלית ופתרון תרגילים בכיתה ,ותרגול שוטף
(שבועי).
שיטת הבחינה 2 :דפים שיוכנו ע"י הסטודנט (מבחן משולב ,שאלות מסה פתוחות וגם שאלות סגורות-רב ברירה
הדורשות גם מענה מפורט).

מבוא לכלכלה מיקרו
ד"ר עופר ארבע
מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד ואסטרטגיות חשיבה בסיסיות במיקרו כלכלה  -ניתוח כללי החלטה
המשמשים צרכנים ויצרנים .במהלך הקורס נסקור שורה של נושאים במיקרו-כלכלה :עקומת התמורה ,פונקציית
הייצור ,קביעת מחירי גורמי ייצור ,היצע וביקוש ושיווי משקל בשוק ,התערבות ממשלתית ,תחרות לא משוכללת
ואי שוויון בחלוקת ההכנסות .כמו כן נתרגל וננתח התנהגות של שווקים כלכליים.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית( .אם יוגשו כל תרגילי החובה באופן ראוי אז ציון המבחן הוא  80%מהציון הכולל וציון
התרגילים  ,20%אחרת ציון המבחן )100%
חובות הסטודנט :נוכחות ב 80%-מהשיעורים הכוללים הוראה פרונטאלית ופתרון תרגילים בכיתה ,ותרגול שוטף
(שבועי).
שיטת הבחינה 2 :דפים שיוכנו ע"י הסטודנט (מבחן משולב ,שאלות מסה פתוחות וגם שאלות סגורות -רב
ברירה הדורשות גם מענה מפורט).
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מכינה בחשבונאות
רו"ח נופר גורדנה
מטרות הקורס:
הכרת מושגי היסוד בחשבונאות ,הכרת תהליך הרישום החשבונאי והדוחות הכספיים.
תיאור הקורס:
הקורס מהווה היכרות עם שפת החשבונאות ,כאשר בסיומו סטודנטים יהיו מסוגלים לרשום פעולות כלכליות
בסיסיות בספרי החשבונות ,לבצע תיקונים בספרי החשבונות והתאמות חתך ,להכיר ולהתמודד עם סוגיות
חשבונאיות המתייחסות לנושאים שנלמדו במהלך הקורס ולבנות דוחות כספיים הכוללים את הדוח על המצב
הכספי ,הדוח על הרווח והפסד ודוח על השינויים בהון העצמי.
דרישות הקורס :חובת הגשת תרגילים ( 80%תנאי לגשת למבחן).
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .ללא חומר עזר .ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד.
ניתן להכניס לבחינה נוסח של תקני .IFRS

מתימטיקה א'
ד"ר ייבגניה גלדשטיין
מטרת הקורס:
מתמטיקה מהווה מקצוע רקע ומתגייסת לתת כלים לביצוע חישובים במקצועות אחרים .מטרות לימודי
מתמטיקה הן :להקנות
 ידע בסיסי  ,הרחבת הדעת והכנה כללית של מקצוע זה . יכולת לפתח גישה שיטתית וחשיבה אנליטית בניתוח בעיות ופתרונותיהן . יכולת לפתור בעיות במקצועות אחרים הנלמדים בקורם הלימודים . יכולת ואמצעי עזר בפתרון בעיות במסגרת עבודתו המקצועית של התלמיד.תוכן הקורס:
יסודות האלגברה :ביטויים אלגבריים  ,פעולות בחר-וברב -איברים ,נוסחאות הכפל המקוצר,
פירוק לגורמים (כולל טרינומים) ,שברים אלגבריים
משוואות :משוואות ממעלה ראשונה ,זיהוי אופי הפתרון ,משוואות ממעלה שניה ויותר,
מערכת משוואות ,נושא נוסחה שינוי ,שיטות שונות לפתירת משוואות.
אי – שיוויוניס :שיטה אלגברית
חזקות ושורשים :כללי חזקות ,משוואות מעריכיות  ,ביטוים עם חזקות ושורשים
לוגריתמים :הגדרת לוגריתם ,כללי לוגריתמים  ,חישוב ביטוים לוגריתמים,
משוואות לוגריתמיות
תנאי קדם :ידע במתמטיקה ברמת הבגרות.
דרישות הקורס :נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעור – לפחות  .80%ביצוע כל עבודות במהלך הלמודים .ביצוע
של  100%משיעורי בית.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית .ציון הקורס נקבע ע"י ציון מבחן סוף סמסטר .ציון עובר ( 60רק למי שעמד בדרישות
הקורס) .חומר סגור.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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מתמטיקה ב'
ד"ר ייבגניה גלדשטיין
מטרת הקורס:
הקורס נועד להקנות לסטודנטים ידע בסיסי בחשבון דיפרנציאלי ואינטגראלי ולתת כלים לביצוע חישובים
במקצועות אחרים .במהלך הקורס נעסוק בהרחבת הדעה והבנה כללית של מתמטיקה; יכולת לפתח גישה
שיטתית וחשיבה אנליטית בניתוח בעיות ופתרונן; יכולת לפתור בעיות במקצועות אחרים הנלמדים בקורסי
הלימודים; יכולת ואמצעי עזר בפתרון בעיות במסגרת עבודתו המקצועית של הסטודנט.
תוכן הקורס:
פונקציות ,גבולות של פונקציה ,נגזרת ,חקירות פונקציות ,בעיות מינימום ומקסימום – שימושים כלכליים,
פונקציה במשתנים רבים ,מציאת נקודות סטציונאריות (מינימום ,מקסימום ,אוכף) ,אינטגרל (הלא מסוים,
שיטות אינטגרציה; המסוים ,בעיות שונות) .לכל אורך הקורס יוצגו שימושים כלכליים ודוגמאות שימחישו את
ההיבטים היישומיים של החומר הנלמד.
דרישות הקורס :נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעור – לפחות  .80%ביצוע כל המבחנים במהלך הלמודים .ביצוע
של  100%משיעורי בית.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
תנאי קדם :ציון עובר בקורס מתמטיקה א'.

שיטות סטטיסטיות א'
מר שי ליבוביץ
מטרת הקורס היא הכרת הכלים הסטטיסטיים הבסיסיים המשמשים את המנהל בכל שלבי קבלת ההחלטות.
בקורס תלמד תורת הסטטיסטיקה התאורית ,ככלי המשמש בכל מחקר כמותי .תלמדנה שיטות לאיסוף הנתונים,
הצגתם ,עיבודם וניתוחם תוך המחשת ישום השיטות בתחומים כלכליים שונים כמו :מימון ,שיווק וניהול הייצור.
כמו כן ילמדו נושאים בתורת ההסתברות אשר יאפשרו הבנת התנהגות של תופעות שונות
(כמו :תשואה יומית של מניה ,ביקוש של מוצר וכדומה )  ,בניית תחזיות ובדיקת קיום של קשרים בין משתנים.
נהלים ומטלות
 .1בכל שבוע ינתן תרגיל .הגשת לפחות  80%מהתרגילים היא תנאי להשתתפות במבחן סיום
הסמסטר .לא יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף אישור מחלה או מילואים.
 .2בתום הסמסטר תתקיים בחינה.
נושאי הלימוד
 .1סטטיסטיקה תיאורית :סוגי משתנים  ,הצגת הנתונים בטבלת התפלגות  ,הצגות גרפיות
מדדי המרכז ומאונים ,מדדי פיזור ,טרנספורמציה לינארית ,ציון תקן.
 .2רגרסיה לינארית :שונות משותפת ,מקדם המתאם הלינארי של פירסון ,שונות מוסברת
משוואות הרגרסיה הלינארית לניבוי.
 .3הסתברות :מרחב המדגם ,פעולות בין מאורעות ,הסתברות מותנה ,דיאגרמת עץ ההחלטות ותלות ואי
תלות בין מאורעות ,פונקצית ההסתברות של משתנה מקרי ,תוחלת ושונות ,התפלגות בינומית.
ספרי הלימוד
הרצאות הקורס לא תינתנה בצמוד לחומר בספר לימוד.
הספרים המומלצים הם:
 .1סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים -רונית איזנבך
 .2מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה -האוניברסיטה הפתוחה
 .3סטטיסטיקה הלכה למעשה -שולה ישראלית
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מרכיבי הציון הסופי:
 80%בחינה סופית.
 20 %תרגילים.
שיטת הבחינה :שאלות פתוחות .ללא חומר עזר – רק מחשבון .דף נוסחאות יצורף לבחינה.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.
שיטות סטטיסטיות ב'
מר שי ליבוביץ
מטרת הקורס
מטרת הקורס היא הקניית ההבנה והידע הישומי של תהליך הסקת מסקנות לגבי האוכלוסיה על
סמך נתוני מדגם.
בעזרת ידע זה יוכל המנהל לקבל החלטות המבוססות על תהליכים אוביקטיביים  ,כאשר בצד כל
החלטה אפשרית הוא יכול להעריך את ההסתברות שהחלטתו שגויה או נכונה.
ישום התהליכים הללו יוצג בתחומי ניהול הייצור ,השיווק והמימון.
נהלים ומטלות
 .1תנאי מקדמי להשתתפות בקורס הוא הקורס שיטות סטטיסטיות למינהל עסקים א'.
 .2בכל שבוע ינתן תרגיל .הגשת לפחות  80%מהתרגילים בזמן ,היא תנאי להשתתפות בבחינה הסופית .לא
יתקבלו תרגילים באיחור אלא בצירוף אישור מחלה או מילואים.
 .3בתום הסמסטר תתקיים בחינה.
נושאי הלימוד
 .1התפלגות נורמלית.
 .2משפט הגבול המרכזי.
 .3אמידה ובדיקת השערות:
א .התיאוריה והמשמעות של אמידת הפרמטרים( מאפייני האוכלוסיה) על סמך נתוני מדגם.
ב .אמידה נקודתית ,אמידה על ידי רווח סמך,ותהליך בדיקת השערות על הפרמטרים הבאים:
 .1תוחלת כאשר השונות ידועה
 .2שונות וסטיית התקן
 .3תוחלת כאשר השונות אינה ידועה
 .4פרופורציה
 .5הפרש פרופורציות בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות
 .6הפרש תוחלות בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות ידועות
 .7הפרש תוחלות בין שתי אוכלוסיות בלתי תלויות כאשר השונויות אינן ידועות
 .8תוחלת ההפרשים ( מדגמים מזווגים)
ג .מבחן חי בריבוע לטיב התאמה
ד .מבחן חי בריבוע לאי תלות ( בין משתנים איכותיים)
ספרי לימוד
הרצאות הקורס לא תינתנה בצמוד לחומר בספר לימוד.
להלן הספרים המומלצים:
.1סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים -רונית אייזנבך
 .2מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה -האוניברסיטה הפתוחה
 .3סטטיסטיקה הלכה למעשה -שולה ישראלית
מרכיבי הציון הסופי:
 80%בחינה סופית.
 20 %תרגילים.
שיטת הבחינה :שאלות פתוחות .ללא חומר עזר – רק מחשבון .דף נוסחאות יצורף לבחינה.
תנאי קדם :שיטות סטטיסטיות א'.
הנוכחות בשיעורים היא חובה.
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שנה ב'
בעיות מדידה בחשבונאות א'
רו"ח שלומי וינר
מטרת הקורס :בקורס המשך זה של לימודי החשבונאות הפיננסית ,נעסוק בסוגיות מורכבות יותר הנובעות
ממסים על הכנסה ,מהצורך בהכנת דוח תזרים מזומנים ,מקיומן של פעילויות מופסקת ועוד .ההתמקדות בקורס
היא על הבנת התפיסות ,הסוגיות והגישות שבנושאים אלה.
בקורס נפתח את הדרכים הנאותות לדיווח כספי של חברות ולהכנת הדוחות הכספיים שלהן ,ניתוח עסקאות
מורכבות ,סיווגן והשלכותיהן על הדיווח הכספי ידונו בהרחבה.
הקורס מורכב מהרצאות ותרגולים .בהרצאות ,ידון המרצה בסוגיות ובכללי חשבונאות ספציפיים הדורשים הבנה
ופיתוח כלי חשיבה נאותים .בתרגולים תורחב היריעה על הנושאים שנידונו בהרצאות וייפתרו בעיות ספציפיות
העולות מחובת ההגשה הנדרשת מהסטודנט.
דרישות הקורס :קיימת חובת הגשה של מינימום  70%מהתרגילים אשר יימסרו לתלמידים במהלך הקורס.
תלמיד/ה שלא ת/יעמוד בדרישות הגשת התרגילים לא ת/יהא זכאי/ת לגשת לבחינה.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .ללא חומר עזר .ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד.
ניתן להכניס לבחינה נוסח של תקני .IFRS

בעיות מדידה בחשבונאות ב'
רו"ח יובל גרנות
הקורס יעסוק בסוגיות נבחרות בחשבונאות הפיננסית :הטיפול החשבונאי בחכירות תפעוליות ומימוניות ,כללי
חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים ,כללי חשבונאות ודיווח של קבלנים ובחוזי הקמה ,דיווח כספי ברשויות
מקומיות ,והטיפול החשבונאי בהיוון עלויות אשראי .הקורס נשען על היסודות החשבונאיים שנבנו בקורסים
קודמים ,ובין היתר על הכרת הדוחות הכספיים ,והטיפול החשבונאי בנכסים והתחייבויות פיננסיים.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .ללא חומר עזר .ניתן להשתמש במחשבון פיננסי בלבד.
ניתן להכניס לבחינה נוסח של תקני .IFRS

דיני מיסים א'
ד"ר ליאור דוידאי
הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע מס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של
שיטת מס נורמטיבית וראויה .במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי וחשבונאי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני
המס והיחס ביניהם ובין כוחות השוק הפועלים בעולם העסקי .במסגרת הקורס יינתן דגש לניתוח עקרונות
כלכליים ,חשבונאיים ופיננסיים בהסדרי המס ,ליישום שיקולי מדיניות מס ,לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת
המס ביחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובין תכנוני מס בלתי-
לגיטימיים.
בתחילת הקורס תיבחן הגדרת המס ,יוצגו מטרות דיני המס ,ינותחו בסיסי המס המקובלים ושיטות המיסוי
הנהוגות למיסוי הפירמה (ובכלל זה ההבחנה בין מיסים ישירים ובין מיסים עקיפים) ,יוצגו עקרונות היסוד
לעיצובה של שיטת מס נורמטיבית וראויה ,ינותחו כללי הפרשנות בתחום דיני המס ויידונו ההיבטים החוקתיים
והמינהליים של דיני המס.
המשך הקורס יתמקד בניתוחה של מערכת דיני מס ההכנסה מבחינת הכללים המהותיים להיווצרותו של אירוע
המס ולמיסויו ,ובכלל זה הגדרתו של בסיס המס והגדרת ההכנסה ,תורת המקור ,ההבחנה בין הכנסה בעלת אופי
הוני לבין הכנסה בעלת אופי שוטף ,ההבחנה בין הכנסה שוטפת פעילה ובין הכנסה שוטפת סבילה ,סיווג
ההכנסה השוטפת למקורות ההכנסה השונים ,מיסוי הכנסות הנובעות מפיצויים ,מיסוי מענקים ,מיסוי עסקאות
חליפין ,מיסוי עסקאות הלוואה בריבית מוטבת ,מיסוי הכנסות רעיוניות ,שימוש בהכנסה וניכור של הכנסה,
פטורים על הכנסות ופטורים לעולים ולתושבים חוזרים ,שיעורי המס ביחס ליחיד ,שיעורי המס ביחס לחברה
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ושיעורי מס מיוחדים ,וכן עקרונות היסוד לניכוי הוצאות ולקיזוז הפסדים .בנוסף ,הקורס יעסוק במישור העיתוי
שבו נוצר אירוע המס ,ובכלל זה בסיסי הדיווח ותשלום המס (בסיס מזומנים ובסיס מצטבר) ומועדים מיוחדים
לדיווח .דגש מיוח ד יינתן במסגרת הקורס לתכנון עסקאות ופעילויות כלכליות שבהן ניתן לחסוך במס מבלי
שרשויות המס תתערבנה בתכנונים המתבצעים.
מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחום דיני המיסים ,ליצור
היכרות עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתחום דיני המיסים ,להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכים המתרחשים
בתחום דיני המיסים ,להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי עם החשיבה המשפטית בתחום דיני
המיסים ,וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי המשך וקורסים מתקדמים בתחום דיני המיסים.
שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי דין אחרים ,עיון בפסקי דין של בית המשפט העליון ויתר בתי
המשפט ופתרון אירועים עובדתיים שבהם נערך זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובהם
מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית ,תוך בחינת טיעוני
הצדדים והכרעת בית המשפט.
מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:





הבחינה בסיום הסמסטר מהווה  65%מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור.
שני בחני ביניים – ( 35%בוחן ביניים ראשון –  ;15%בוחן ביניים שני – .)20%
תנאי לגשת לבחינה הסופית :קבלת ציון  50לפחות בכל אחד מהבחנים בקורס.
ציון מיטיב בגין קבלת ציון עובר במבדקוני רשות – עד  5נקודות.

דיני עבודה
עו"ד אילן אורגד
במסגרת הקורס נלמד להכיר את משפט העבודה ואת ההסדרים המהותיים היחודיים שחלים על יחסי עובד-
מעסיק ,הן במשפט העבודה האישי והן במשפט העבודה הקיבוצי.
נכיר את הרגולציה שחלה על משפט העבודה ,את המטרות שלשמן היא חוקקה תוך בחינה ביקורתית של
ההסדרים שנקבעו ,ונכיר את מערכת המשפט הייחודית שחלה על משפט העבודה.
נלמד על חוקי המגן שחלים על יחסי העבודה ועל החשיבות והמשמעות שיש להם על יחסי העבודה ועל מערכת
היחסים החוזית שקיימת בין המעסיק לבין העובד ומידת היכולת שלהם לקבוע בעצמם את מסגרת יחסי
העבודה ביניהם.
נלמד על הזכויות והחבות שחלות על המעסיק ועל העובד לפני תקופת העבודה ,במהלכה ,בסיומה ואף לאחריה,
ונכיר סוגים שונים של תבניות העסקה וסוגים שונים של עובדים ושל מעסיקים ,ואת היתרונות והחסרונות שלהם.
הקורס הנו שילוב בין לימוד פרקטי של משפט העבודה הרלוונטי בחיי היומיום של כל עובד ומעסיק ,לבין לימוד
תיאורטי של משפט העבודה על ההיגיון וההצדקה שעומדים מאחורי הסדרת יחסי העבודה באמצעות חקיקה.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים פתוחים.
דיני תאגידים
עו"ד רונן אבנר
קורס משפטי-מסחרי זה יעסוק בסוגיות המשמעותיות הקשורות לחברות ותאגידים אחרים בכלל .נדון בסוגיות
הקשורות לאישיות המשפטית של התאגיד ,אופן ניהולו והתנהלותו ,חובות המנהלים ,מקומו של רואה החשבון
ועוד .במסגרת הקורס יקבלו הסטודנטים ידע בסיסי בעולם המשפט העסקי ,אשר יאפשר להם להבין מדוע
השימוש בחברות נפוץ כל כך בכלכלה המודרנית ,מהן האלטרנטיבות לשימוש בחברה ,מהם היתרונות והחסרונות
הבסיסיים של כל צורת התאגדות ,ועוד.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית.
עד  5נקודות מיטיב בגין השתתפות פעילה התורמת באופן מיוחד לדיון בכיתה.
יובהר כי המיטיב הינו בשיקול דעת מלא של המרצה וכי בכל מקרה לא יעלה הציון בקורס על .100
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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חשבונאות ניהולית מתקדמת
ד"ר רימונה פלס
מטרת הקורס היא הרחבת הידע בתחומי מערכת המידע החשבונאי הפנימי בפירמה  -הכרת מודלים כמותיים
המשמשים לחיזוי עלויות והתנהגותן ,והמאפשרים שימוש בידע על התנהגות עלויות לשם שיפור רמת הביצוע.
השלכות השינויים שחלו בסביבת הארגון המודרני והשלכותיהן על החלטות תמחיר ובקרה .מערכות בקרה ומדדי
ביצוע.
מרכיבי הציון הסופי:
 5 נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות בכיתה
 4 - 20% מבחני אמצע מתוך 5
 80% מבחן סופי
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

יסודות ביקורת חשבונות
רו"ח אייל אסייג
מטרת הקורס:

דרישות הקורס:






הקורס נועד להקנות ידע בסיסי להכרת העקרונות הכלליים המשותפים לכל ענפי הביקורת.
כמו כן ייעשה שימוש נרחב בתרגילים על מנת לספק לסטודנט ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.
הקורס יעסוק בתיאור מקצוע הביקורת ,תקני הביקורת ,מינוי רואה חשבון ,סמכויות ואחריות
רו"ח על פי חוק החברות וחוק רואי חשבון ,אחריות חוקית של רו"ח בחוקים נוספים ובפסקי
דין ,אי תלות ,בקרה פנימית  +שאלוני סקר בקרה פנימית ,דוח המבקר – נוסח אחיד ותיקני
הדיווח.
נוכחות בהרצאות ובתרגילים.
לפני כל שעור יש לקרוא את הקריאות הנדרשות לאותו שיעור כמפורט להלן.
בחינות פתע –עד תוספת של  15 %מהציון הסופי .בחינת הפתע היא על  2השיעורים
הקודמים ועל רשימת קריאה לשיעור הנוכחי .אי נוכחות בבחינה (שלא מסיבה בריאותית או
מילואים) תגרור ציון אפס .ציון זה יתווסף לציון הבחינה ,רק במידה וציון הבחינה עובר.
הגשת מטלות – ללא ציון – קיימת חובת הגשה של כל המטלות ( - ) 100%אי הגשה ,או
הגשה חלקית ,לא תאפשר לגשת לבחינה.
עמידה בהצלחה בבחינה הסופית של הקורס (ציון מעבר )60% -

מרכיבי הציון הסופי :בחינה סופית  +בונוס של עד  15נקודות בגין בחנים
שיטת הבחינה :בחינה פתוחה ,ספרים סגורים

יסודות המשפט ב'
ד"ר דניאל קינן
קורס זה הוא המשכו של הקורס יסודות המשפט א' .בקורס זה נעמיק בענפי משפט נוספים החיוניים
לחשבונאים .נתחיל בדיני עבודה כלליים וקיבוציים בהמשך נעסוק גם בדיני ביטוח ,בוררות ,דיני מכר ,שליחות,
פשיטת רגל ועוד .הקורס יתן בידי הלומדים בו כלים להתמודדות עם סוגיות משפטיות העולות תדיר במקומות
עבודה גדולים ,מפעלים וחברות.
מעורבת -שאלות סגורות ופתוחות.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית ( הבחינה מעורבת -שאלות סגורות ופתוחות).
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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מבוא למימון לחשבונאים
ד"ר שמואל (מולה) כהן
מימון הוא נושא רחב הנגזר מתחום המיקרו כלכלה .עיקר עיסוקו הוא בהחלטות ההשקעה של הפירמה
והמדיניות הפיננסית שלה – כיצד לממן את ההשקעות ,כיצד לשלם למשקיעים ,איזה ניירות ערך להנפיק ,כיצד
לתגמל מנהלים ועוד .בחלק הראשון של הקורס נתחיל בסקירת רעיון הערך הנוכחי ושיטות חישוב שווי בעזרתו.
נמשיך בלמידת תזרים המזומנים ותימחורו על פני זמן .כל זאת במגמה לספק הכלים הבסיסיים להערכת
השקעות בעולם ללא סיכון .בהמשך נעסוק בקבלת החלטות מימון במצבי אמת – תנאי אי ודאות
וסיכון ,וביטוח מפני סיכונים .העקרונות שיילמדו בחלק הראשון של הקורס יאפשרו תשתית טובה להמשך לימוד
הקורס :קבלת החלטות השקעה ומימון בעולם מציאותי .נלמד כיצד חברות מגייסות מקורות בשוק ההון למימון
פעילויותיהן ,ונבדוק את המדיניות הפיננסית האופטימאלית שלהן מבחינת כמות החוב שהפירמה לוקחת,
מדיניות הדיבידנד שלה וההנפקות .בהמשך נראה כיצד הפירמה יכולה לגדר סיכונים באמצעות מכשירים
פיננסיים מתקדמים כמו אופציות וחוזים עתידיים.
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית .הציון כולו מתבסס על הבחינה הסופית (שמשקלה  100%מהציון) .הבחינה תתקיים ללא
חומר עזר מלבד מחשבון פיננסי ושני עמודי נוסחאות.

מבוא למערכות מידע
ד"ר אבי יוסיפוף
מנהלים בארגון נדרשים לא אחת לביצוע החלטות עסקיות שונות .מערכות מידע הם הכלי שבאמצעותם אוסף
המנהל את המידע העסקי הנדרש לבחינת החלטות אלו .בקורס זה הסטודנטים יחשפו לתחום מערכות המידע.
הסטודנטים יכירו מושגים בסיסיים בתחום מערכות המידע .כמו כן הסטודנטים יכירו את טכנולוגיות המידע,
וחשיבותן לארגון ולמנהל .הסטודנטים יחשפו למודלים שונים בתחום מערכות המידע ,מחזור החיים וסוגים
שונים של מערכות מידע .לסיום הקורס הסטודנטים יחשפו לתחום ה.big data-
במהלך הקורס יינתנו כמה תרגילי בית .תרגילי הבית הינם חובה וחלק מציון הקורס
מרכיבי הציון הסופי:
 10%תרגילי בית
 90%מבחן בחינה
סוג הבחינה :שאלות רב בררתיות .
משך הבחינה 2 :שעות
חומר עזר :מחשבון מדעי.

מבוא לשיווק
ד"ר רון ברגר
מהות השיווק והתפיסה השיווקית ,מערכת השיווק וסביבתה ,מערכת המידע השיווקי ומחקרי שוק ,התנהגות
צרכנים ,שיווק מטרה ומיצוב שיווקי ,ת מהיל השיווק ,מדיניות מוצרים ,מדיניות המחרה ,מדיניות הפצה וצינורות
שיווק ,מדיניות תקשורת ופרסום.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
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תמחיר וחשבונאות ניהולית
ד"ר רימונה פלס
מטרת הקורס היא להקנות לסטודנטים ידע בסיסי על מערכת המידע החשבונאי הפנימי בפירמה וניצולו לצורך
קבלת החלטות .יודגשו השימושים של המידע לצורך תכנון ,בקרה וקבלת החלטות בסביבת ייצור משתנה ושוק
תחרותי.
מרכיבי הציון הסופי:
 5 נקודות ציון מיטיב עבור השתתפות בכיתה
 4 - 20% מבחני אמצע מתוך 5
 80% מבחן סופי
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.

ביקורת חשבונות
רו"ח אייל אסייג

שנה ג'

מטרת הקורס:
הקורס נועד להקנות ידע בתכנון ביקורת ובביצועה הלכה למעשה .הקורס יכלול עקרונות ותוכניות ביקורת
לנכסים ,התחייבויות ,הון ,הכנסות והוצאות .כמו כן יינתן דגש בלימוד כללי האתיקה של רואי החשבון ,הצהרת
הנהלה ודוח רואה החשבון המבקר – הסתייגויות והימנעויות .בקורס יכלול לימוד תיאורטי של הנושאים וכן פתרון
שאלות.
דרישות הקורס:
 נוכחות בהרצאות ובתרגילים.
 לפני כל שעור יש לקרוא את הקריאות הנדרשות לאותו שיעור כמפורט להלן.
 בחינות פתע –עד תוספת של  15 %מהציון הסופי .בחינת הפתע היא על  2השיעורים הקודמים ועל רשימת
קריאה לשיעור הנוכחי .אי נוכחות בבחינה (שלא מסיבה בריאותית או מילואים) תגרור ציון אפס .ציון זה יתווסף
לציון הבחינה ,רק במידה וציון הבחינה עובר.
 הגשת מטלות – ללא ציון – קיימת חובת הגשה של כל המטלות ( - ) 100%אי הגשה ,או הגשה חלקית ,לא
תאפשר לגשת לבחינה.
 עמידה בהצלחה בבחינה הסופית של הקורס (ציון מעבר )60% -
מרכיבי הציון הסופי :בחינה סופית  +בונוס של עד  15נקודות בגין בחנים
שיטת הבחינה :בחינה פתוחה ,ספרים סגורים
ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
רו"ח אייל אסייג
תיאור הקורס:
מטרת הקורס היא להקנות ידע בביקורת טכנולוגית מידע ,לרבות :נוהלי הביקורת וטכניקות ביקורת בדגש על
נקודת המבט של רואה החשבון המבקר .המפגשים יכללו הצגת העקרונות והיסודות של בקרה וביקורת ממ"מ
ושימוש בשיטות וכלים מעשיים לביצוע ביקורת של יישומים שונים .בקורס תבחן השפעת סביבת ממ"מ על
אחריותו ותפקידיו של המבקר ,ילמדו סיכונים שונים הקשורים לטכנולוגיות המידע ויוצג מגוון של אמצעי בקרה
המקטינים סיכונים אלו .כמו כן יסקרו סביבות טכנולוגיות בעלות עניין מיוחד למבקר ויידונו היבטי הביקורת
הקשורים בהן.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :בחינה פתוחה ,ספרים סגורים
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דיני מיסים ב'
ד"ר ליאור דוידאי
הקורס עוסק בניתוח התנאים להיווצרותו של אירוע מס ובכללים למיסויו לאור עקרונות היסוד לעיצובה של
שיטת מס נורמטיבית וראויה .במרכזו של הקורס עומד ניתוח כלכלי וחשבונאי של ההסדרים הקיימים בתחום דיני
המס והיחס ביניהם ובין כוחות השוק הפועלים בעולם העסקי .במסגרת הקורס יינתן דגש לניתוח עקרונות
כלכליים ,חשבונאיים ופיננסיים בהסדרי המס ,ליישום שיקולי מדיניות מס ,לשאיפה ליצירת נייטרליות של מערכת
המס ב יחס להקצאת המקורות במשק ולמתיחת הקו המבחין בין תכנוני מס לגיטימיים ובין תכנוני מס בלתי-
לגיטימיים.
הקורס מתמקד בנ יתוח מערכת דיני מס ההכנסה הן במישור היחיד והן במישור החברה ,הן במישור מס ההכנסה
והן במישור מס רווח הון .במסגרת הקורס יידונו העקרונות וההסדרים לניכוי הוצאות; עקרונות היסוד וההסדרים
המפורטים למיסוי רווח הון; הכללים למיסוי שוק ההון; הדרך לניתוח אירוע של שינוי ייעוד בנכס; העקרונות
למיסוי תוכניות תגמול והטבות לעובדים בחברה ,לנושאי משרה בחברה ,לבעלי שליטה בחברה ולספקים של
החברה; העקרונות להימנעות ממס ,זיהוי עסקאות מלאכותיות וסמכות רשויות המס להתעלמות מעסקה או
פעולה; ההבחנה בין שימוש בהכנסה ובין ניכור של הכנסה; וכן ההתנהלות המינהלית וניהול פנקסים ,ובכלל זה
הליכי גבייה וניכוי במקור ,הוראות ניהול פנקסים לצרכי מס ,פסילת פנקסי חשבונות ,חובת הגשת דוח ,הליכי
שומה ,השגה וערעור ,סמכות הנציב ,וכן דרך פעולתו של רואה החשבון בפני רשויות המס .דגש מיוחד יינתן
במסגרת הקורס לתכנון עסקאות ופעילויות כלכליות שבהן ניתן לחסוך במס מבלי שרשויות המס תתערבנה
בתכנונים המתבצעים.
מטרת הקורס הינה להקנות השכלה אקדמית בסיסית ויסודות בחשיבה המשפטית בתחום דיני המיסים ,ליצור
היכרות עם מוסדות ומושגים בסיסיים בתחום דיני המיסים ,להקנות ידע תיאורטי להבנת התהליכים המתרחשים
בתחום דיני המיסים ,להקנות כלים להתמודדות באופן יישומי ומעשי עם החשיבה המשפטית בתחום דיני
המיסים ,וכן ליצוק בסיס ללימוד עתידי של קורסי המשך וקורסים מתקדמים בתחום דיני המיסים.
שיטת הלימוד בקורס הינה קריאת חקיקה ודברי דין אחרים ,עיון בפסקי דין של בית המשפט העליון ויתר בתי
המשפט ופתרון אירועים עובדתיים שבהם נערך זיהוי של העובדות הרלבנטיות והשאלות המשפטיות ובהם
מיושמות הנורמות המשפטיות והלכותיו של בית המשפט ביחס למסכת עובדתית פלונית ,תוך בחינת טיעוני
הצדדים והכרעת בית המשפט.
מרכיבי הציון הסופי ושיטת הבחינה:





הבחינה בסיום הסמסטר מהווה  65%מהציון הסופי ותהיה עם חומר סגור.
שני בחני ביניים – ( 35%בוחן ביניים ראשון –  ;15%בוחן ביניים שני – .)20%
תנאי לגשת לבחינה הסופית :קבלת ציון  50לפחות בכל אחד מהבחנים בקורס.
ציון מיטיב בגין קבלת ציון עובר במבדקוני רשות – עד  5נקודות.

טכנולוגית מידע
רו"ח אייל אסייג
מטרת הקורס:
הקניית יסודות בטכנולוגיות מידע לחשבונאים לרבות הכרות עם מושגי יסוד וסיכונים של חומרה ,תוכנה,
תקשורת ,בסיסי נתונים ,מערכות מידע ניהוליות ותפעוליות ,מערכות , ERPשיטות וגישות לניהול קבצים,
טופולוגיות מחשוב ,מחזור חיי מערכת מידע ,מבנה אגף מ"מ בארגונים ,מהותם וחשיבותם של בקרות ,רשתות
ותקשורת ,הצגת מערכות פיננסיות ומודל הקוביט.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים .בחינה אמריקאית.
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מאזנים מאוחדים א'
רו"ח שלמה דאובר
מטרת תוכנית הלימודים במסלול החשבונאות היא לצייד את תלמידי החוג בידע ,בכלי חשיבה וביכולת הטכנית
הנדרשים מרואה חשבון .הקורס שם דגש על הטיפול החשבונאי בהשקעות בחברות כלולות ,והבנת התפיסה
העומדת בבסיס תקן דיווח כספי בינלאומי " 3צירופי עסקים" אשר מהווה עבור חברות רבות את אחת הסוגיות
המרכזיות בדוחות הכספיים .כמו כן ,יושם דגש על פיתוח יכולת הקריאה והחשיבה העצמית בתחום החשבונאות
הפיננסית .לשם השגת מטרות אלו ,ישולבו ההרצאות והתרגילים בחומר לקריאה עצמית :תקנים שפורסמו בארץ
ובחו"ל ,בעברית ובאנגלית וכן קריאות בנושאי תיאוריה בחשבונאות אשר ישמשו גם לנושאי דיון בכיתה.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
מאזנים מאוחדים ב'
רו"ח שלמה דאובר
מטרת תוכנית הלימודים במסלול החשבונאות היא לצייד את תלמידי החוג בידע ,בכלי חשיבה וביכולת הטכנית
הנדרשים מרואה חשבון .הקורס שם דגש על הבנת התפיסה העומדת בבסיס תקן דיווח כספי בינלאומי 3
ולמידת העקרונות הנוגעות לאיחוד דוחות כספיים של חברות נשלטות .כמו כן ,יושם דגש על פיתוח יכולת
הקריאה והחשיבה העצמית בתחום החשבונאות .לשם השגת מטרות אילו ישולבו ההרצאות והתרגילים בחומר
לקריאה עצמית :תקני חשבונאות שפורסמו בארץ ובחו"ל בעברית ובאנגלית וכן קריאות בנושאי תיאוריה
בחשבונאות אשר ישמשו גם לנושאי דיון בכיתה.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
מיסוי בינלאומי
גב' דניאל ליפשיץ
מטרת הקורס הינה היכרות עם שיטת המיסוי של מדינת ישראל לגבי הכנסות של תושבי ישראל בחו"ל ותושבי
חו"ל בישראל ,היכרות והבנה של מערכת אמנות המס ומיסוי חברות זרות הן ברמה התאורטית והן ברמה
המעשית ,תוך מתן כלים לביצוע בחינת מקום תושבות של יחידים וחברות ושל בחינת מיסוי ההכנסות בהתאם
לאמנות המס
מרכיבי הציון הסופי:
 100%בחינה סופית.
 5נקודות בונוס – בגין השתתפות פעילה ,הפגנת ידע ובקיאות בחומר הנלמד בכיתה ,ובהתאם להערכת המרצה.
שיטת הבחינה :ספרים סגורים.
נוכחות חובה.
מיסוי מקרקעין
עו"ד איתן פוגל
הקורס יעסוק בסוגיות הבאות :עקרונות יסוד ,מושגים ,דרך קביעת נתוני השומה :יום ושווי רכישה ,יום ושווי
מכירה וההוצאות המותרות בניכוי .קביעת שיעורי המס ,עמידה על החשיבות בקביעת החוק לפיה השבח הינו
חלק מה"הכנסה החייבת" ,הפטורים השונים בחוק בכללם הרפורמה בפטורים בדירות מגורים" ,התפר" בין מס
שבח מס הכנסה ומע"מ.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :הבחינה מורכבת ממספר שאלות פתוחות (לא אמריקאי) .המבחן בחומר סגור למעט ספר
חקיקה ומחשבון פיננסי.
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הערה :הקורס יתקיים בין התאריכים 02/11/16-21/12/16 :ו 9( 04/01/17 -מפגשים).
מע"מ ומיסים עקיפים
מר חי בהלול
הכרות עם שיטת המיסוי העקיף במדינת ישראל וניתוח מעמיק של עקרונות חוק מס ערך מוסף .לימוד שיטת
הטלת מע"מ ,המנגנון ,הפטורים השונים וחישוב המע"מ והתשומות.
הקורס יעסוק בסוגיות הבאות :עקרונות יסוד ,מושגים ,בסיס המס ,שיטת החישוב ,פטורים ושיעור מע"מ ,0%
קיזוז תשומות ועוד.
מרכיבי הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :הבחינה עם חומר סגור למעט :
חוק מס ערך מוסף התשל"ו 1975 -והתקנות שהותקנו על פיו.
חוק אזור סחר חופשי אילת.

מערכות פיננסיות לחשבונאים
רו"ח אייל אסייג
מטרות הקורס:
חזרה על יסודות האקסל והכרת פונקציות מתקדמות באקסל ,הכרת אקסס והשימוש של רואה חשבון באקסס,
חזרה על תוכנת המצגות  ,WORD ,PowerPointדפדפני אינטרנט ותוכנת  .Outlookהכרת מערכת הנהלת
חשבונות כפי שמיושמת בתוכנת ) .SAP Business One(SBOכמו כן ילמדו בקורס יסודות הטמעת מערכות
מידע לרבות מערכות אינטגרטיביות עם דגש על המודולים הפיננסים ב ,ERP -הכרת מבנה כללי של מערכת
 ,SBOהצגת המודולים השונים במערכת ה SBO -והאינטגרציה ביניהם ,הצגת תתי המודולים כספים ודוחות
בתחום הפיננסי לרבות :אופן ביצוע הדיווח החשבונאי ,ניתוח עלויות ורווחיות ,הכרת הספר הראשי ( )GLוספרי
העזר (כרטיסי לקוחות וספקים) ,יישום הוראות ניהול ספרים ,חוק מע"מ ,וחוקים אחרים וכן סקירת מודול קניות
– המודול הלוגיסטי.
הקורס יאפשר לסטודנט להכיר את עולם מערכות המידע האינטגרטיביות על היתרונות והחסרונות שלו ,הכרת
המודול הפיננסי ב ERP -לרבות הזנת פקודות יומן ,הפקת כרטסת ומאזני בוחן ,וכן הפקת מאזנים .כמו כן יינתן
דגש להבנת המושגים המרכזיים וכיצד זה פועל בארגונים גדולים ובינוניים ,וכן יאפשר לסטודנט לתרגל ,במהלך
הקורס ,ביצוע פעולות במודול הפיננסי ,הלוגיסטי והשיווק.
תיאור הקורס:
הקורס בנוי במערך של הרצאות פרונטאליות ותרגול במעבדת מחשבים .במסגרת ההרצאות יתוארו עקרונות
ביישום מערכת מידע ( – Implementationכולל היבטי הבקרה הנחוצים לעבודת רו"ח ) ,מתודולוגית היישום,
הבעיות בתהליכי היישום ועוד .בנוסף ילמדו הסטודנטים את מבנה ה ,ERP -לרבות תיאור המודולים השונים –
פיננסי ולוגיסטי .במעבדה ,יתרגלו הסטודנטים במודול הפיננסי ,טיפול ברישום פקודות יומן ,הפקת דוחות רווח
והפסד ומאזנים ,הפקת חשבוניות  ,תעודות משלוח ,קבלות ועוד .בנוסף יערך דיון עם הדגמה של המודולים
הלוגיסטיים והתמחיריים במערכת באמצעות ביצוע פעולת כניסת טובין למחסן ומעקב אחר רישומי הכניסה עד
המערכת הפיננסית .כמו כן יתרגלו הסטודנטים אקסס ,באקסל ,תוכנת מצגות ,שימוש באינטרנט ,וורד ותוכנות
למשלוח דואר אלקטרוני.
שיטת ההוראה :הרצאות פרונטליות  +תרגול במעבדת מחשבים
מרכיבי הציון הסופי
הגשת תרגילים – ללא ציון ,אולם קיימת חובת הגשה של .80%
בחינה בסוף הסמסטר –  100%מהציון הסופי.
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סוגיות נבחרות בחשבונאות
(כולל ניתוח דוחות כספיים)
רו"ח יהודה בר
מטרת תוכנית הלימודים במסלול החשבונאות היא לצייד את תלמידי החוג בידע חשבונאי בכלי חשיבה וביכולת
הטכנית הנדרשים מרואה חשבון ,דגש רב יושם על פיתוח יכולת הניתוח והחשיבה העצמית בתחום החשבונאות.
מטרת הקורס הינה להקנות לתלמידים כלים להבנה וניתוח של הטיפול החשבונאי בהטבות לעובדים ,ניתוח
דוחות כספיים ,והערכות שווי חברות המבוססות על נתונים מהדוחות הכספיים.
במסגרת הקורס ילמד בהרחבה הטיפול החשבונאי של הטבות לעובדים ,טכניקות שונות לניתוח דוחות כספיים
והאינטראקציה שבין הדיווח הכספי והערכת שווי הפירמה.
מרכיב הציון הסופי 100% :בחינה סופית.
שיטת הבחינה :תפורסם בהמשך.

סמינרים
סמינר בחשבונאות ניהולית
ד"ר רימונה פלס
מטרת הקורס לחשוף את התלמידים למחקר בתחום החשבונאות הניהולית תוך התמקדות בספרות עדכנית
ורלוונטית ויישומיה בפועל .בנוסף יידרשו הסטודנטים לכתוב עבודה סמינריונית שמטרתה לבדוק את יכולתם
להתמודד עם בעיה בתחום הנחקר ולענות עליה באמצעות חשיבה אנליטית ותוך שימוש במתודולוגיות
מקובלות.
מרכיבי הציון הסופי:
 30% מבחן בית
 70% הצגת עבודת הסמינר והגשתה

סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות
ד"ר עמוס ברנס
משקיעים ובעלי עניין מקבלים החלטות על סמך מידע הנמצא בדוחות הפננסים ומידע כלכלי ממקורות שונים.
הסמינר יעסוק במחקר אקדמי אמפירי בתחום החשבונאות תוך התמקדות בספרות האקדמית הדנה בבחינת
חשיבות המידע הכלול בדוחות הכספיים ומידע כלכלי ממקורות אחרים .בסמינר אנו נלמד לבחון את השימוש
במידע פיננסי וכלכלי ,תועלתו ומגבלותיו ,כבסיס לקבלת החלטות וכמכשיר להכוונת פעילות הנהלת החברה.
בסמינר נעודד חשיבה מקורית בנושאים הקשורים לחשבונאות ,ונפתח יכולת ניתוח ביקורתית של ספרות
אקדמית .הסטודנטים ידרשו לגלות כישורי מחקר עצמאי ,יכולת הבעה בכתב ,והצגת מחקר חשבונאי בפני קהל.
מטרת הסמינר:
לבדוק את יכולתו של הסטודנט להתמודד עם בעיה בתחום הנחקר ולענות עליה באמצעות חשיבה אנליטית
וביקורתית תוך שימוש במתודולוגיות מקובלות .כמו כן נבחנת יכולתו להציג בע"פ ובכתב את המרכיבים
העיקריי ם במחקר :הגדרת שאלת המחקר ,סקירת הספרות ,הצגת ההשערות ,המתודולוגיה( ,איסוף נתונים,
ניתוח הנתונים על ידי שימוש בשיטות מחקר מקובלות) ,ניתוח התוצאות וביסוס המסקנות.
מבנה הסמינר:
הסמינר יכלול מפגשים פרונטליים לצורכי הנחיות כלליות ופגישות אישיות להנחיה אישית (התאריכים הרלוונטים
יינתנו בכיתה ובתאום עם המרצה).
דרישות והרכב הציון הסופי:
• הצגת מאמר בזוגות בבפני הכיתה –  15%מהציון
• הצגה פרונטלית של שאלת המחקר –  10%מהציון
• הגשת הסמינר –  75%מהציון
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תנאי קדם  -תואר בחשבונאות
שנה א'
דרישות קדם
מתמטיקה א'
שיטות סטטיסטיות א'
מבוא לכלכלה מיקרו
מכינה בחשבונאות
יסודות החשבונאות א'

שם קורס

מס'
.1
.2
.3
.4
.5

מתמטיקה ב'
שיטות סטטיסטיות ב'
מבוא לכלכלה מאקרו
יסודות החשבונאות א'
יסודות החשבונאות ב'

מס'
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

שם קורס
תמחיר וחשבונאות ניהולית
דיני תאגידים
מבוא למערכות מידע
בעיות מדידה בחשבונאות א'
חשבונאות ניהולית מתקדמת
מבוא למימון לחשבונאים
יסודות ביקורת חשבונות

.8
.9

בעיות מדידה בחשבונאות ב'
דיני עבודה

.10

יסודות המשפט ב'

מס'
.1

דרישות קדם
שם קורס
יישומי מחשב ,יסודות ביקורת
טכנולוגיות מידע
חשבונות
תמחיר וחשבונאות ניהולית ,בעיות
מאזנים מאוחדים א'
מדידה בחשבונאות ב'
יסודות ביקורת חשבונות
ביקורת חשבונות
דיני מיסים א'
דיני מיסים ב'
מאזנים מאוחדים א'
מאזנים מאוחדים ב'
סוגיות נבחרות בחשבונאות (כולל ניתוח בעיות מדידה בחשבונאות ב'
דוחות כספיים)
דיני מיסים א'
מיסוי מקרקעין
דיני מיסים א'
מע"מ ומיסים עקיפים
דיני מיסים א'
מיסוי בינלאומי
טכנולוגיות מידע (אפשרי לימוד
מערכות פיננסיות לחשבונאים
במקביל)
יסודות ביקורת חשבונות ,טכנולוגיות
ביקורת מערכות מידע ממוחשבות
מידע
תמחיר וחשבונאות ניהולית,יסודות
סמינר בחשבונאות ניהולית
ביקורת חשבונות,בעיות מדידה
בחשבונאות ב';
תמחיר וחשבונאות ניהולית,יסודות
סמינר בעיות נבחרות בחשבונאות
ביקורת חשבונות,בעיות מדידה
בחשבונאות ב'

שנה ב'
דרישות קדם
יסודות החשבונאות א'
יסודות המשפט א'
יישומי מחשב
יסודות החשבונאות ב'
תמחיר וחשבונאות ניהולית
יסודות החשבונאות ב'
יסודות החשבונאות א' ,תמחיר
וחשבונאות ניהולית
בעיות מדידה בחשבונאות א'
יסודות המשפט ב' (אפשרי לימוד
במקביל)
יסודות המשפט א'

שנה ג'

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

תלמיד שנכשל בקורס חייב ללמוד אותו שוב במועד הבא שהוא ניתן .החובה להרשם לקורס
היא על התלמיד בלבד .כמו כן עליו להקפיד למלא את תנאי הקדם כפי שמפורט .תלמיד שלא עמד
בתנאי קדם לא יוכל ללמוד קורס מתקדם .בשום מקרה לא ינתן היתר ללימוד שיעורים המתקיימים
בשעות חופפות.
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