
 

1 

 

 
 
 
 
 
 

 ביה"ס לניהול
 

 החוגים
 וחשבונאות לכלכלה

 חוגי-דו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 

 NisimBd@wgalil.ac.il         דוד-נסים בןפרופ'     ראש בית הספר:
 

         YitzhakK@wgalil.ac.il                 ד"ר יצחק כוכבי, רו"ח     ראש החוג:              
 

         HayaS@wgalil.ac.il                                     :   גב' חיה שנאר ראש מדור בה"ס לניהול
 
 

 vladimirg@wgalil.ac.il     ין       סקר ולדימיר גרי"ד  יועץ לענייני סטודנטים:  
 

   Henm@wgalil.ac.il           9015217-04 -חן מלכה     החוג:  תרכז
 

 סגל המרצים:

 YitzhakK@wgalil.ac.il ד"ר כוכבי יצחק

 Annar@wgalil.ac.il ד"ר רובינצ'יק אנה

 Rone@wgalil.ac.il ד"ר אייכל רון                              

 Yuvalar@wgalil.ac.il ד"ר ארבל יובל                       

 SagitB@wgalil.ac.il שקד שגית -ד"ר בראל

 Vladimirg@wgalil.ac.il ד"ר גריסקין ולדימיר 

 AvishayA@wgalil.ac.il ד"ר עייש אבישי                

 JannaP@wgalil.ac.il ד"ר פיאדין זאנה 

 IsraelR@wgalil.ac.il ד"ר רצבסקי ישראל
  

 מרצים מן החוץ:

 Zur.yosi@gmail.com פרופ' יוסף צור 

 Netanelba@wgalil.ac.il בדוס נתנאל "חרו

 Yossi@holaw.co.il עו"ד חכם יוסי

 Nathan47@walla.com ד"ר יורן נתן

 Shalomm@wgalil.ac.il רו"ח מימרן שלום

 Karnitm@wgalil.ac.il ד"ר מלכא קרנית

 Joavp@wgalil.ac.il               ב רו"ח פיאטקובסקי יוא

 Tzurs@wgalil.ac.il               עו"ד צור שמעון       
 Rayas@wgalil.ac.il רו"ח שוסטר ראיסה

 Guys@wgalil.ac.il מר שמשון גיא

 Chens@wgalil.ac.il  חןמר שצברגר 

 Uris@wgalil.ac.il רו"ח שרון אורי                     
 

 מתרגלים:

 Avinadavb@wgalil.ac.il בינדבמר בירמן א

 GadiB@wgalil.ac.il מר בוסקילה גדי

 LottemB@wgalil.ac.il לוי לוטם                     -גב' ברבי

 Vikiroze@yahoo.com גב' גורוחובסקי ויקטוריה

 BorisG@wgalil.ac.il מר גרשטיין בוריס

 YelenaD@wgalil.ac.il גב' דיינגו ילנה                           

 VeredL@wgalil.ac.il גב' למפרט ורד                             

 AlejandroM@wgalil.ac.il  דייגו אלחנדרו-רו"ח מן

 MenachemSa@wgalil.ac.il מר סעת מנחם

 RonenR@wgalil.ac.il מר רטמנסקי רונן 
 Chens@wgalil.ac.il מר שצברגר חן 
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 חשבונאות לחוג ה
 

מקצוע החשבונאות הופך בשנים האחרונות לאחד ממקצועות האקדמיה המבוקשים והאטרקטיביים ביותר. 
רטי והמעשי הנדרש לה וכוללים את בסיס הידע התאולכהלימודים בחוג משולבים עם לימודים בחוג לכ

נטים כלים המאפשרים להשתלב בשוק התעסוקה במשרות יוקרתיות, כמו מנהלי כספים, המקנה לסטוד
 הן במגזר הציבורי והן במגזר העסקי.  -כלכלנים, חשבים ורואי חשבון 

שך תוכנית הלימודים מ בהתאם לרפורמה הארצית במסלול חשבונאות, החל משנת הלימודים תשפ"א
 ית החדשה מבטלת את לימודי השנה הרביעית(.שנים. )התוכנ 3.5ר בוגר תמשך לקראת תוא

 צפויהנדרשת,   התמחותסטודנט שיסיים בהצלחה את חובותיו בחוג לחשבונאות, וישלים את תקופת ה
הוג לגבי כנלקבל פטור מבחינות הביניים וממרבית הבחינות הסופיות של מועצת רואי החשבון, 

 לות האחרות בארץ.האוניברסיטאות והמכל
כמו ביתר מסלולי ההתמחות והחוגים בבית הספר לניהול, המרצים בחוג לחשבונאות הינם מהשורה 

לצד ניסיונם הניכר במישור האקדמי. בראש החוג עומד ד"ר  -הראשונה בתחום זה, בעלי ניסיון מעשי רב 
שנה  20ובעל ניסיון של מעל מחה בתחום הכספים והחשבונאות מוד"ר יצחק כוכבי יצחק כוכבי, רו"ח. 

 רצה בכיר במגוון מוסדות אקדמיים.כמ
 

 תנאי מעבר: .1

 
 70 של ממוצע מינימליציון להשיג לעבור בהצלחה את כל קורסי שנה א' ו שי ב', לשנה לעבור כדי 

  ".מאקרו-לכלכלה "מבוא-מיקרו" ו-לכלכלה "מבוא  :בקורסים

 65מוצע מינימלי לזכאות לתואר ון מוצי 65 -לשנה מלי למעבר משנה ניציון ממוצע מי.  

  ללימודיםבסוף שנה א "פטור"בלימודי עברית נדרש הסטודנט לציון '. 

 שנה ב' ללימודים.עד סוף  "פטור" דרש הסטודנט לציוןבלימודי אנגלית נ  

  ימודים הבאה יידון ע"י הלבמקרים שבהם תלמיד לא מילא את חובותיו בשנה א' או ב', המעבר לשנת

 הוראה.ועדת ה

 לקורסים שאליהם הוא נרשםהספציפיות קדם -בדרישות , במידה ויש,בכל שלב, על הסטודנט לעמוד. 
 מועדים הוא זכאי  2-מועדים שונים. במידה וסטודנט נכשל ב 2-ת להיבחן בבכל קורס תינתן האפשרו

וועדת פות ולא עבר את הקורס יועבר לצילהרשמה נוספת באותו הקורס. סטודנט שכשל פעמיים בר
 דיו.הוראה לדיון בהמשך לימו

 

 :תנאי סיום לזכאות לתואר .2
 עמידה בדרישות של כל הקורסים.
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 :ימודיםמבנה תכנית הל
 שנה א'

 שם הקורס נ.ז. הערות

 קורסים בכלכלה

 יישומי מחשב בכלכלת עסקים 3 

 שו"ת -מבוא לכלכלה מיקרו 4 

 ו"אחדל מבוא - 

 שו"ת - מתמטיקה לכלכלנים א' 4 

 שו"ת -סטטיסטיקה לכלכלנים א 4 

  שו"ת -מבוא לכלכלה מאקרו  4 

מת'  -קדם
 לכלכלנים א'

 שו"ת -מתמטיקה לכלכלנים ב' 5

סטט'  -קדם
 לכלכלנים א'

 שו"ת -קה לכלכלנים ב' סטטיסטי 4

 שו"ת -מימון הפירמה א' 3 

 בחשבונאותקורסים 

 שו"ת -נאות א' החשבו יסודות - 

 "תשו-םלמיסימבוא  3 

 שו"ת –חשבונאות ניהולית  4 

 שו"ת –יסודות החשבונאות ב'  4 

 סה"כ 42 

 ב' שנה
 הערות נ"ז שם הקורס

 כלכלהקורסים ב

קורסי כלכלה -קדם 4 שו"ת -מאקרו כלכלה א'

 שנה א'

קורסי כלכלה -קדם 4 שו"ת -יקרו כלכלה אמ

 א'שנה 

מאקרו -קדם 4 "תשו -לה ב'מאקרו כלכ

 א' כלכלה 

מיקרו כלכלה -קדם 4 שו"ת -מיקרו כלכלה ב'

 א' 

מימון  -קדם 3 שו"ת -מימון הפירמה ב'

 הפרימה א' 

 חשבונאותקורסים ב

  2 ביקורת חשבונות א'

  5 שו"ת –בעיות מדידה א' 

  3 מבוא למערכות מידע

  5 שו"ת –בעיות מדידה ב' 

  4 ימסחר ומשפט מבוא למשפט
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  3 תו"ש-'ביקורת חשבונות ב

  4 שו"ת – א' דוחות מאוחדים

  3 שו"ת –דיני מיסים  

  48 סה"כ

 

 

 ג' שנה
 הערות נ"ז שם הקורס

 כלכלהקורסים ב
קורסי -קדם 4 שו"ת –מבוא לאקונומטריקה 

 +ב'כלכלה שנה א'
קורסי -קדם 3 כלכלת ישראל

 +ב'כלכלה שנה א'
קורסי -קדם ,שנתי 4 כלהסמינריון בכל

 '+בכלכלה שנה א'
 חשבונאותקורסים ב

  4 שו"ת-מערכות מידעביקורת 
  5 שו"ת-דוחות מאוחדים ב'

  3 דיני מסחר
  5 שו"ת-חשבונאות ניהולית מתקדמת

  5 שו"ת-מיסים למתקדמים
  3 סמינריון בחשבונאות פיננסית

  4  ית וחזרהתאוריה חשבונ
  3 שו"ת –ביקורת מתקדמת א' 

  2 דיני עבודה
  2 ערך ים וניירותדיני תאגיד

  3 שו"ת –חוקים אחרים 
  3 ושו"ת-מערכות מידע

  2 סמנריון-כת שוויניתוח והער

  55 סה"כ 

 

 'דשנה 
 הערות נ"ז שם הקורס

 חשבונאותקורסים ב
  4 שו"ת – ביקורת מתקדמת ב'

  6 שו"ת –קדמת א' פיננסית מת
  6 שו"ת – מת ב'פיננסית מתקד

  16 סה"כ 

 
 
 

 דמית גליל מערבי שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינוים ללא הודעה מוקדמת ה האקהמכלל
 פרטים המופיעים בדפים אלו.ב

 .פתיחת מסלול או קורס מותנית במספר הסטודנטים הנרשמים 
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 תיאורי קורסים
 שנה א'

 
 יםבכלכלת עסק יישומי מחשב

העסקית. כלכלה, המימון, השיווק והסביבה אלקטרוני בפתרון בעיות בתחומי ה ליוןיגהקורס מציג יישומי 
תרון בעיות אופטימיזציה, ניתוחי רגישויות, חישובי תזרימים יוצגו יתרונות האקסל בפבמהלך הקורס 

 נקציות סטטיסטיות. שימוש בבסיס נתונים ובפו הכרה ראשונית של ,וכן וכדאיות השקעה,
 ז / ש'נ" 3ש"ש /  1.5
 8:30-11:00' שמשון גיא    אמר /ארי יורם-מר בן/רזמר בודה א 0410070-05/04/06א' 

 
 מבוא לכלכלה מיקרו

הינו קורס שמתמקד בהתנהגות הכלכלית של היצרן ותהליך קביעת המחירים והכמויות אשר יקבעו  הקורס
צד ורך הבנה כייים לצאנליט כמו כן, הקורס יקנה כליםל יצרנים. בשיווי משקל בכלכלה עם מספר רב ש

וכיצד הכלכלי  שוקהבמהלך הקורס נלמד את מבנה של משאבי טבע בייצור.  בעיית המחסור להתמודד עם
נמשיך עם הכרת ו ,ומבנה הוצאות הפירמה הוא פועל. בתחילה נדון בדרכים להקצאה יעילה של משאבים

 למסחר עם חו"ל. הפתוחים בשווקים תנהגות הצרכןה
 ש/  נ"ז 4 ש"ש / 1.5
 17:00-19:30'  א  ישי ד"ר עייש אב 0410010-02א' 
 13:30-16:00  ' ג ד"ר עייש אבישי   0410010-04א' 

 
 תרגיל - בוא לכלכלה מיקרומ
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 17:00-18:30'  א    טל פרוסטמר  0410011-05א' 
 13:45-15:15די   ב'  מר בוסקילה ג 0410011-06א' 
 10:15-11:45 גדי   ו'   וסקילהמר ב 0410011-04א' 
 8:30-10:00   ' ו   בוסקילה גדימר  0410011-03א' 

 
 מבוא לחדו"א
להקנות לסטודנטים ידע בסיסי במתמטיקה שיאפשר את שילובם המוצלח בלימודי התואר הקורס נועד 
ית ת בסיסאלגברי. הדגש יושם על השליטה בטכניקה אותוכלכלה וחשבונ לכלכלה וניהול יםהראשון בחוג

ו בכיתה בעיות בכלכלה ומימון שלמען פתרונן יש להפעיל את הכלים יודגמ מו כן,ומתקדמת יותר. כ
במהלך הקורס. בסיום הקורס, הסטודנטים יהיו מוכנים להתמודדות עם חומר  ים הנלמדיםהמתמטי

 הניהוללכלה, ם בין לימודי המתמטיקה למקצועות הכמתקדם יותר בקורסי המשך ויבינו את הקשרי
 והמימון. 

 / ש' נ"ז 0ש"ש /  1
 17:45-19:15מר גרשטיין בוריס ג'  0410090-03א' 
 12:00-13:30טיין בוריס ב' מר גרש 0410090-00א' 

 
 א'      מתמטיקה לכלכלנים

חום הגדרה, גבולות, רציפות, הקורס מיועד לאפיין מושג פונקציה ממשית של משתנה אחד ותכונותיה: ת
 ת מכל הסוגים .ממשיו נקציותר גבוה. לאפיין  פוות מסדונגזר נגזרות

כלים מעשיים  כפתרון לבעיות האופטימיזציה  ללמד חשבון דיפרנציאלי של פונקציה במשתנה אחד ולהקנות
 וכלכליות.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 11:15-13:45'  אאנה  קד"ר רובינצ'י 0410010-03א' 
 14:15-16:45  'אאנה  קד"ר רובינצ'י 0410010-02א' 

 
 תרגיל -ם א' מתמטיקה לכלכלני

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
  16:00-17:30מר גרשטיין בוריס ג'   0410011-03א' 
 16:00-17:30גב' דיינגו ילנה        ג'   0410011-02א' 
 8:30-10:00מר גרשטיין בוריס ב'   0410011-05א' 
 10:15-11:45גרשטיין בוריס ב'   מר 0410011-06א' 
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 סטטיסטיקה לכלכלנים א'
יסטיקה זה הינו הראשון בסדרת הקורסים בהסתברות וסטטיסטיקה. יחד עם הקורסים "סטט רסקו

חוגי בכלכלה -הוא נועד להקנות לסטודנטים במסלול הלימודים הדולכלכלנים ב", "אקונומטריקה" 
חקר כמותי. בפרט, ות של מהיסוד והבנת עם נתונים אמפיריים י הדרוש בעבודהאת הידע הבסיס חשבונאותו

לימודית אחת  לכלנים ב" יחידה"סטטיסטיקה לכ-ם "סטטיסטיקה לכלכלנים א" וניתן לראות בקורסי
  מה המחולקת לשני קורסים סמסטריאליים מטעמים פורמליים בלבד.של

יסוי מבוקר , נמייצג כלוסיית היעד, מדגם מקרי מייצג ולאהדגש בקורס מושם על הבנת מושגי יסוד כגון או
 ברות.טטיסטיקה התיאורית ויסודות ההסתני הקורס מכסים בהרחבה את הסומחקר תצפיתי. תכ

 ש'נ"ז /  4 ש"ש / 1.5
 14:15-16:45  'א ד"ר גריסקין ולדימיר 0410030-03א' 
 11:15-13:45ד"ר גריסקין ולדימיר א'   0410030-02א' 

 
 תרגיל – סטיקה לכלכלנים א'טיסט

 ז / ת'"נ 0/  ש"ש 1
 8:30-10:00   'קי ויקטוריה וחובסגורוגב'  0410031-03א' 
 10:15-11:45  סקי ויקטוריה ו'גב' גורוחוב 0410031-04א' 
 8:30-10:00גב' ברבי לוי לוטם             ב'    0410031-05א' 
 10:15-11:45ב'       גב' ברבי לוי לוטם          0410031-05א' 

 
 קרואממבוא לכלכלה 

שק כלכלי, בניתוח פעילותו של המבוא לכלכלה העוסק בהיבט המאקרו קורס זה הוא השני מבין קורסי המ
ומגזריו. בקורס זה אנו בוחנים את התנהגותן של יחידות הבסיס: משקי הבית, תו על כל ענפיו הלאומי בכללו

וקים הבודדים: של השוהגותם ביניהן. כמו כן, אנו מנתחים את התנפירמות וממשלה ואת קשרי הגומלין 
ים של הקורס מציג סוג משמעות שיווי המשקל הכללי. שוק הכסף, שוק המט"ח וכו' ואתת, ורושוק הסח
לכלית: מדיניות פיסקאלית, מדיניות מוניטרית ובוחן את השפעות המשק העולמי על המשק מדיניות כ
 המקומי. 

ה כלכלית של דפלצי ק בסביבהקל במשוי המשני ובמהלכו יוגדר שיומודל הקיינסיאהקורס מתמקד ב
ירה דרכי פעולתם לשמ, תפקידיהם ואת כמו כן, הקורס מציג את מוסדות המשק המודרניותעסוקה מלאה. 

 על יציבות המשק. 
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 11:45-14:00  'א שקד שגית-ד"ר בראל 0410120-02ב' 
 8:30-11:00   שקד שגית ב' -אלד"ר בר 0410120-03ב' 
 

 תרגיל - קרואמבוא לכלכלה מ
 נ"ז / ת' 0 /"ש ש 1

 17:45-19:15'  א מר אבינדב בירמן 0410121-03ב' 
 19:30-21:00נדב בירמן א'  מר אבי 0410121-04ב' 
 11:15-12:45'  ב גב' ברבי לוי לוטם 0410121-05ב' 
 13:00-14:30ב'   גב' ברבי לוי לוטם 0410121-06ב' 
 

    ם ב'מתמטיקה לכלכלני
ונגזרות בולות, רציפות, נגזרות חלקיות ת רבות משתנים: תחום הגדרה, גהקורס מיועד  לאפיין  פונקציו

 ציות הומוגניות והקשר שלהן למושג התשואה לגודל. מסדר גבוה. פונקחלקיות 
 ציהכפתרון לבעיות האופטימיז מעשיים יםכלללמד חשבון דיפרנציאלי פונקציות רבות משתנים ולהקנות 

 לצורך )יישומים  מסוימים, מסוימים ושיטות חישוב-לאאינטגרל:  לאפיין סוגים שונים של .יותלכלוכ
 .חישובי השטחים(

 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
 14:15-17:30 'א ד"ר רובינצ'יק אנה 0410020-02ב' 
 13:30-16:45ד"ר רובינצ'יק אנה  ג'  0410020-03ב' 
 

 תרגיל – מתמטיקה לכלכלנים ב'
 נ"ז / ת' 0 /"ש ש 1

 17:45-19:15טיין בוריס א' מר גרש 0410021-02ב' 
 19:30-21:00א' מר גרשטיין בוריס  0410021-05ב' 
 13:00-14:30מר גרשטיין בוריס ב'   0410021-07ב' 
 11:15-12:45מר גרשטיין בוריס ב'   0410021-06ב' 
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 ב' סטטיסטיקה לכלכלנים
יסטיקה לכלכלנים ים "סטטם הקורסוסטטיסטיקה. יחד עתברות ים בהסקורס זה הינו השני בסדרת הקורס

את  חשבונאותחוגי בכלכלה ו-ל הלימודים הדווא נועד להקנות לסטודנטים במסלוה ב", "אקונומטריקה"
רט, ניתן לראות הידע הבסיסי הדרוש בעבודה עם נתונים אמפיריים והבנת היסודות של מחקר כמותי. בפ

מודית אחת שלמה המחולקת חידה לי" ים ב"סטטיסטיקה לכלכלני-ו נים א"לכלכל בקורסים "סטטיסטיקה
 בלבד. ים סמסטריאליים מטעמים פורמלייםלשני קורס

הדגש בקורס מושם על הבנה מעמיקה של התפלגות נורמלית כהתפלגות מרכזית בתחום ההסקה 
אוכלוסייה.  דגם עלנות ממבחני השערות ורווחי סמך, להסקת מסקהסטטיסטית ודרכים תקפות, כגון מ

 ומדעי החברה ואחרים.לה במהלך הקורס יבואו מתחומי ניהול, כלכ משושישהדוגמאות 
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 13:00-15:30' א ד"ר גריסקין ולדימיר 0410040-02ב' 
 8:30-11:00    'וד"ר גריסקין ולדימיר  0410040-03ב' 

 
 תרגיל – 'ביקה לכלכלנים יסטסטט

 ז / ת'נ" 0 /ש"ש  1
 14:45-16:15' ב           יכה         מר שיין מ 0410041-03ב' 
 14:45-16:15ב'                         טרם נקבע   0410041-04ב' 
 20:30-22:00ג'      מר שיין מיכה                 0410041-06ב' 
 20:30-22:00ג'   קטוריהבסקי ויגורוחו גב' 0410041-05ב' 
 

   א' ירמהן הפמומי
בנושאי מימון פרויקטים ורכישת מיומנות בפתרון בעיות  ל הפירמה, הקניית ידעהכרת מרכיבי המימון ש

של נכסים פיננסיים וריאליים. נעסוק בחישובי הערכת שווי  בעקרונותהקורס יעסוק ימוניות בתנאי ודאות. מ
ה ובמדדים לקביעת כדאיות ההשקע םייטריונחיסכון, הלוואות לסוגיהן, נדון בקרערך נוכחי ועתידי של 
למד כלים לזיהוי עלויות יקת ההצדקה הכלכלית לקבלת או דחיית פרויקטים. בנוסף, נבנכסים ריאליים ובד

החלק האחרון של הקורס יעסוק בהערכת תזרימי מזומנים הנובעים מקורות המימון הזמינים לחברה. 
 בנית התזרים.  ים על המשפיעטים המוסיפים שווי לפירמה וגורמים מפרויק

 ש'נ"ז /  3 ש"ש / 1.5
 14:00-16:30ב' ארבל יובל ד"ר  0420230-02' ב

 16:00-18:30ארבל יובל ג'   ד"ר 0420230-03ב' 
 

   תרגיל -' מימון הפירמה א
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  0.5
 18:45-19:30מר סעת מנחם ג'   042231-00ב' 
 19:35-20:20מר סעת מנחם ג'   042231-01ב' 
 17:30-18:15 מר סעת מנחם ב' 042231-05ב' 
 16:45-17:30'  במר סעת מנחם  042231-04ב' 
 

 א'יסודות החשבונאות 
כקורס ראשון במסלול לימודי החשבונאות, מטרתו לצייד את הסטודנטים בידע ובכלים טכניים שיהוו בסיס 

 משך של החשבונאות הפיננסית.איתן ורחב ללימודי הה
ווח הכספי, הבנת מאפייני ים של החשבונאות והדיהבנה מעמיקה של היסודות התאורטיגש על הושם ד

די החוג פי, העקרונות ההנחות והאילוצים. כלים אלו יסייעו לתלמיהמידע הכספי, משתמשי הדוח הכס
 סי ההמשך.להבנה עמוקה יותר של נושאים מתקדמים ומורכבים שילמדו בקור

ולם. ארץ ובעסדות התקינה בנאית, הכרת מותקינה החשבועולם הים את הקורס מציג בפני הסטודנט
 רסומים השונים.הסטודנטים נדרשים ליכולת קריאה ולימוד עצמי של הפ

הסטודנטים ילמדו את שיטת הרישום החשבונאי דרך תהליך המידע הכספים. מרישום אירועים כלכליים 
והצגת ות תאמות נוספות, תיקונים והם פעול, רישות בשיטה הדו צידית, קבלת מאזן בוחןבמערכת חשבונו

בשני חשבונאיים ד תקנים במסגרת קורס זה יתמודדו התלמידים לראשונה עם לימו יים.הדוחות הכספ
 נושאים: אירועים לאחר תאריך המאזן וכללי הכרה בהכנסה. 

 נ"ז / ש' 0ש"ש /  1
 08:30-10:00'  ג כבי יצחקד"ר כו 0440040-00' א

  08:15-9:45'  א ר כוכבי יצחקד" 0440040-01ב' 
 

 תרגיל – 'יסודות החשבונאות א
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 10:15-11:45  'ג יצחק ד"ר כוכבי 0440041-00' א

 10:00-11:30' א ד"ר כוכבי יצחק 0440041-01ב' 
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 מבוא למיסים
במס לבין  יבתחי נסהורס יקנה לסטודנט את האבחנה בין הכהקניית ידע בסיסי בעקרונות המיסוי. הק

הכנסה שבפקודת מס הכנסה וירחיב בעניין השיטות השונות עפ"י מבחני מקורות ה הכנסה שאינה חייבת
ף ומס ישיר. הקורס יעסוק בכל מקורות הטלת מס: בסיס המס, מס טריטוריאלי, מס פרסונלי, מס עקיל

ז הכרה בהוצאות, קיזואופן הקודה, ס הכנסה ויעסוק בפטורים הכלולים בפההכנסה על פי חלק ב' לפקודת מ
 ות ניהול ספרים, עסקה מלאכותית ועוד.יכי שומה, הוראים, הלהפסד

 ש' /נ"ז  3ש"ש /  1.5
 8:30-11:00   'א ד"ר מלכא קרנית 0440300-00' ב

 14:00-16:30ד"ר מלכא קרנית א'  0440300-01ק' 
 

 תרגיל –מבוא למיסים 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 11:15-12:45' אית כא קרנד"ר מל 0440301-00 ב'
 16:45-18:15ית א' ד"ר מלכא קרנ 0440301-01ק' 

 
 חשבונאות ניהולית

נה הדיווח החשבונאי הפנימי בפירמה ועל הטכנולוגיות הקיימות, תוך הקניית ידע על מבמטרת הקורס הינה 
תכנון ובקרה  דיווח,דידה ושימוש מושכל במידע פיננסי לצרכי מ מתן כלים ניהוליים וטכנולוגיים שיאפשרו

הקורס מקנה הבנה מעמיקה  פטימליות ולהעלאת ערך הפירמה.א לקבלת החלטות אויבישר בארגון א
ארגונים וכן מקנה הכרות בסיסית עם הטכנולוגיות הקיימות והשפעתן על בתהליכי הדיווח הפנימי ב

פשרים ניתוח וניהול ן, המאהארגו המסגרת הכלכלית והפיננסית שבה פועלארגונים, תוך מתן כלים להבנת 
 החלטות בארגון.רוש לתהליך קבלת ההד ידעהמ

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2
 8:45-12:00' ד יורן נתןד"ר  0440400-01' ב

 8:30-11:45ד"ר יורן נתן ו'  0440400-02ק' 
 

 תרגיל  -ת חשבונאות ניהולי
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 12:15-13:45'  ד ד"ר יורן נתן 0440401-01' ב
 12:00-13:30ד"ר יורן נתן ו'   0440401-02 'ק
 

 ב' החשבונאותיסודות 
ם והבנה א', בו רכשו הסטודנטים ידע , כלים טכניי הקורס מהווה קורס המשך ליסודות החשבונאות

לותיה של מערכת מעמיקה של היסודות התאורטיים של החשבונאות והדיווח הכספי. חשיבותה ומגב
עים אלו יהוו את אמצ בים אותה.מרכים הרייעורבים והתהליכים העיקמים המ, הגורהחשבונאות הפיננסית

בנושאים שונים שילמדו בקורס זה. הסטודנטים ידרשו  הבסיס להעמקת הידע של הטיפול החשבונאי
התקן, כללי החישוב ושיטות אה ולימוד עצמי של התקנים הרלוונטיים. בנושא המלאי, ילמדו הוראות לקרי

אי ברכוש קבוע. מיום צבירת הטיפול החשבונ טני אתיק ופרים ילמדו באופן מעמסטודנטנות. ההערכה שו
הקורס יעניק  .ישום הפחת, מודל העלות, מודל הערכה מחדש, גריעה ומכירההעלויות עד ההפעלה, שיטות ר

יציאה בונאי מתאים בייצור עצמי וברכישה. לסטודנטים את הכלים לזהות נכס בלתי מוחשי, טיפול חש
נטים להבחין בין נכס פיננסי התחייבות פיננסית הסטודיננסיים, ילמדו בנושא מכשירים פ ומימוש. משימוש

בקורס זה ילמדו הסטודנטים יישום  .וני. אופן המדידה לראשונה והטיפול העוקב בתקופות הבאותומכשיר ה
 .תלוייםהפרשות, התחייבויות תלויות ונכסים של קריטריונים להכרה ומדידה של 

 נ"ז / ש'4ש"ש /  2
  8:45-12:00  ג' ראיה שוסטררו"ח   0440050-00' ב

 16:00-19:15 'גרו"ח שרון אורי       0440050-01ק' 
 

 תרגיל -יסודות החשבונאות ב' 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 15:45-17:15'  ארו"ח ראיה שוסטר   0440051-00' ב

 19:30-21:00  ו'  אורי שרון     רו"ח   0440051-01ק' 
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 שנה ב'
 

 'כלה אמאקרו כל
יעסוק בהחלטות התצרוכת,  לאומית ובינלאומית. הקורס –כלכליים ברמה משקית כוללת  ניתוח תהליכים

ודל רב תקופתי ובהשלכות על החשבון השוטף. יוצגו הגורמים ההשקעה והמדיניות הממשלתית במ
ת על מגבלו קיימותרים כלכליים בהם מתת במשטוניטריעל שוק הכסף, תוצג השפעת מדיניות מהמשפיעים 
תייחסות לסוג משטר שער החליפין ן, ובמשטרים בהם תנועות הון חופשיות. הדיון יערך תוך התנועות הו

 הקיים במשק.
 נ"ז / ש'   4ש"ש /  1.5
 15:00-12:30' ב שגית שקד -ד"ר בראל 01-0410150א' 

 
 תרגיל - 'קרו כלכלה אאמ
 '"ז / תנ 0ש"ש /  1

 17:00-18:30ב ב' מר בירמן אבינד 0410151-03א' 
 15:15-16:45מר בוסקילה גדי   ב'  0410151-02א' 

 
 כלה א'מיקרו כל

היצרן ותהליך קביעת המחירים והכמויות  ,התנהגות הכלכלית של הצרכןה אשר בוחן אתהקורס הינו קורס 
י של בר, הערכה וחיזוכלים להס ודנטיםות לסטמשקל בכלכלה. מטרת הקורס הינה להקנאשר יקבעו בשיווי 

ל פירמה בתהליך הייצור. תור יחידה כלכלית. כמו כן, נדון בתהליך קבלת ההחלטות שרכן בהתנהגות הצ
שצברנו לצורך מציאת שיווי משקל כללי עבור כלכלה בה ישנם יצרנים  בסיום הקורס, אנו נשלב את הידע

 צרכנים.    ו
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
    9:30-12:00' מר שצברגר חן ב 0410130-01א' 

 
 תרגיל - א' מיקרו כלכלה

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
  17:00-18:30' ן בגר חשצברמר  0410131-03א' 
  15:15-16:45' ב       טרם נקבע  0410131-02א' 

 
 'מאקרו כלכלה ב

יוצג מודל שיווי משקל יה. נפלצאיוההממשלה ומדיניות מימון הגירעון  הקורס יעסוק בהקשרים שבין גירעון
ית ורמת ת מדיניות מוניטרית ופיסקאלית על התוצר, התעסוקה, הריבבמסגרתו יוצגו השלכו ,כללי

יניות במשטרים כלכלים בהם מתקיימות או לא מתקיימות תנועות הון דהמחירים. תבחן השפעת המ
ך, תוך הקצר ובטווח הארובטווח פלציה . יידון הקשר שבין אבטלה ואינליפיןערי חשובמשטרים שונים של 

 ת הציפיות.למנגנון יצירתייחסות ה
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5

   11:30-14:00' ב שגית שקד-אלד"ר בר 0410160-02' ב
 

 תרגיל - 'מאקרו כלכלה ב
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 14:15-15:45ב'  בירמן אבינדבמר  0410161-02ב' 
  13:00-14:30   מר בוסקילה גדי ו' 0410161-03ב' 
 

 'ב המיקרו כלכל
צורך הבנת השתמש בכלים מתורת המשחקים לשמטרתו ללמד את הסטודנט ל כלה ב' הינו קורסו כלמיקר

שווקים כלכליים כגון: שווקים מונופוליסטיים, שווקים עם מספר קטן של יצרנים, ושווקים עם מוצר ציבורי 
ר מתבססים על של אינפורמציה אסימטרית אש דליםון במוכמו כן, נדבעזרת תרומות הצרכנים.  אשר מיוצר

 שפיעים על החלטות הפרטים., ונבין את המשמעות של איתותים וכיצד הם מAkerlofשל   התאוריה
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5

 8:30-11:00' בד"ר עייש אבישי  0410140-02' ב
 

  תרגיל - 'ב המיקרו כלכל
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 14:15-15:45מר שצברגר חן ב'  0410141-03ב' 
 13:00-14:30  'ו טרם נקבע מר  0410141-02ב' 
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 מימון הפירמה ב'
מימון הפירמה א', ומהווה את המשכו. הקורס עוסק  בניתוח  -קורס זה מבוסס על הקורס הקודם במימון 

וללים: סקירת שוק ההון ושיטת ניירות ערך ותיקי השקעות.  הנושאים העיקריים שיידונו בקורס זה כ
ה וניהול של תיקי "ח, מניות, אופציות ועתידיות, בנייניתוח מעמיק של ניירות ערך כאגהמסחר בבורסה, 

 נכסי הון, מדדי ביצוע ויעילות שוק.   השקעות, מודלים לתמחור
מניות, אופציות,  המטרות המתוכננות להשגה בתום הקורס הן: יכולת ניתוח והערכה של ניירות ערך כאג"ח,

 אוריית יעילות שוק.מסוכנים, יישום מדדי ביצוע ות יישום מודלים לתמחור נכסים
 ז / שנ" 3ש"ש /  1.5

 18:45-21:15' ד אייכל רוןד"ר  0420240-00' א
 
 תרגיל-מימון הפירמה ב' 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  0.5
 18:45-19:30ב' טרם נקבע  0420241-02א' 
 18:45-19:30בע ב' טרם נק 0420241-03א' 

 
  א' חשבונות ביקורת 

כן יעשה -נפי הביקורת. כמות העקרונות הכלליים המשותפים לכל ערס נועד להקנות ידע בסיסי להכרהקו
נושאי הקורס: תיאור  רגילים ובאירועים כדי לתת לסטודנט ניסיון בסיסי ביישום פתרונות.שימוש נרחב בת

נון ופיקוח; בקרה תקני הביקורת: מיומנות, אי תלות, זהירות, תכהמקצוע; מבנה המקצוע בארץ ובעולם; 
חריותו  בודה; טעויות והונאות; אתיקה מקצועית; אני ביקורת; ראיות ביקורת וניירות עפנימית וסיכו

 החוקית של רו"ח.
 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1

 19:45-21:15' ב מר פיאטקובסקי יואב 0440850-00א' 
 

 מערכות מידעמבוא ל
ות המידע ותהליך ם ומגוונים הנוגעים לתחום מערכרת הקורס ייחשפו הסטודנטים בפני נושאים שוניבמסג

רכות המידע וטכנולוגיות המידע תוך מידע וירכשו ידע והבנה בסיסיים בתחום מעהפיתוח של מערכות 
תיאורטי שימוש בכלים ממוחשבים מגוונים. הקורס מורכב משני חלקים: תיאורטי ויישומי כאשר בחלק ה

ידע הארגוניות, הצורך בנתונים י היתרונות הגלומים במערכות המהקורס יתייחס לפיתוח הבנה כוללת לגב
אסטרטגיים הנובעים מחדשנות מערכות המידע ומתן חשיפה דע בסביבה הארגונית, יתרונות תפעוליים וובמי

רכות המידע לתמיכה . סוגי מעBIG DATA-ולמערכות מידע מודרניות המשתמשות בכריית נתונים 
. ערכות המידע ומחזור החיים של המערכתהבנת התשתית הטכנולוגית של מ בשימושים ארגוניים שונים,

כמודל לתכנון אסטרטגי ומתן כלים לפיתוח מערכת מידע   ERDבקורס יילמדו גם נושאים יישומיים כמו
 הכוללת ניהול נתונים.

 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 17:00-19:30' ב רבי לוי לוטםגב' ב 0440750-00ק' 

 
 'א דוחות מאוחדים

 כלולות ובעסקאות משותפות. השקעות בחברות טודנט בנושאים הבאים:מטרת הקורס היא להקנות לס
ים למדו הסטודנטים את הטיפול בהשקעה במכשירים הוניים של ישות אחרת והצגתם בשווי בקורסים קודמ

תית על פול החשבונאי בהשקעה בה למשקיע יש השפעה מהוהוגן. בקורס זה ילמדו הסטודנטים את הטי
הסטודנטים נדרשים להכיר את הדרישות  ליות של הישות המושקעת, חברה כלולה.החלטות פיננסיות ותפעו

הסטודנטים ילמדו לסווג הסדר משותף, בו לשני צדדים : הסדרים משותפים שום שיטת השווי המאזני.ליי
יר את הכללים לדיווח משותפת לעסקה משותפת. הסטודנטים נדרשים להכ יש שליטה משותפת, בין פעילות

 פעילות משותפת ושל עסקה משותפת.כספי של 
 נ"ז / ש' 4"ש / ש 4

 08:30-11:45' בי יצחק ד"ר כוכב 0443100-01ק' 
 

 תרגיל - 'דוחות מאוחדים א
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  2
 12:00-13:30' טרם נקבע ב 0443101-01' ק
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 עיות מדידה א'ב
 .חשבונאיים מדידה בנושאי הסטודנטים של עהיד את להעמיק היא הקורס מטרת

היוון בלימוד  והטבות עובד., ירותחכ,  היוון עלויות אשראי של לנושאים דנטהסטו יתוודע, זאת במסגרת
 הרכישה תהליךילמדו הסטודנטים לזהות נכסים כשירים, עבורם , IAS23מבוסס על תקן העלויות אשראי 

שראי המותרות להיוון על פי טים נדרשים לדעת מהן עלויות אהסטודנ .מהותי זמן פרק דורש ההקמה או
טיפול החשבונאי בחכירות, מתמקד באופן מעמיק ב הקורס כהוצאה. מוכרותה אחרות אשראי ויותעלהתקן ו

IFRS16 ,ומחליף את התקן הקודם  2019-נכנס לתוקף בשIAS17להכרה קרונותהע את . התקן מפרט ,
 יםומחכיר חוכרים כיוהכללים המבטיחים  בנושא זה ילמדו העקרונות .רותחכי של ולגילוי להצגה, למדידה

 המצב על לחכירות שיש ההשפעה את יעריכו הכספיים הדוחות משתמשי בסיסו על רלוונטי מידע יספקו
, הסטודנטים IAS19מבוסס על הבד הטיפול החשבונאי בהטבות עובנושא  מזומנים. ותזרימי ביצועים הכספי

הטבות בגין צה: בות ולאופן הטיפול החשבונאי בכל קבון בין ארבע קבוצות של סוגי הטנדרשים להבחי
 .הטבות עובד אחרות לטווח ארוך, הטבות לאחר סיום העסקה, וח קצרהטבות עובד לטו, פיטורין

 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
  8:30-11:45 'ו   שרון אורימר  0440950-01א' 
  11:45-8:30גב' שוסטר ראיסה ו'  00-0440950א' 

 
 תרגיל –בעיות מדידה א' 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 12:00-13:30ו'      מר שרון אורי     0440951-01א' 
 12:00-13:30גב' שוסטר ראיסה ו'  0440951-00א' 

 
 מדידה ב'בעיות 

במסגרת הקורס, יתוודע  י מדידה חשבונאיים.מטרת הקורס היא להעמיק את הידע של הסטודנטים בנושא
בנושא  ביניים ותזרים מזומנים. ל הכנסה, חכירות, הטבות עובד, דוחותטודנט לנושאים הבאים: מיסים עהס

. הסטודנטים IAS12הכנסה, ילמדו הסטודנטים את כללי הטיפול החשבונאי בהתאם להוראות  מיסים על
ביאור מיסים  : דוח התאמה למס הכנסה, ביאור המס התיאורטי,נדרשים להכין ולהציג את הדוחות הבאים

-ב, שנכנס לתוקף IFRS16החשבונאי בחכירות, ם. הקורס מתמקד באופן מעמיק בטיפול נדחים ומסים לשל
. התקן מפרט את העקרונות להכרה, למדידה, להצגה ולגילוי של IAS17ומחליף את התקן הקודם  2019

יספקו מידע רלוונטי על  קרונות והכללים המבטיחים כי חוכרים ומחכיריםחכירות. בנושא זה ילמדו הע
ם ותזרימי השפעה שיש לחכירות על המצב הכספי ביצועימשתמשי הדוחות הכספיים יעריכו את ה בסיסו

, הסטודנטים נדרשים להבחין בין IAS19בנושא הטיפול החשבונאי בהטבות עובד המבוסס על  מזומנים.
עובד : הטבות בגין פיטורין, הטבות וגי הטבות ולאופן הטיפול החשבונאי בכל קבוצהארבע קבוצות של ס

דנטים ילמדו את הגישות הסטו סקה, הטבות עובד אחרות לטווח ארוך.לטווח קצר, הטבות לאחר סיום הע
 השונות לדיווח כספי לתקופות ביניים, כללי הכרה ומדידה והתכולה המינימלית בדוחות כספיים מלאים או

הכלול בדוח על תזרים  דו הסטודנטים על התועלת שמידעבמסגרת הקורס ילמ תמציתיים לתקופות ביניים.
יקה ישירה ועקיפה וסודיות מיוחדות בתזרים הצגת הדוח בהתאם לפעילויות השונות, טכנ מזומנים, כללי

 מזומנים.
 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
 16:00-19:15' מר שרון אורי        ד 0441950-01' ב

 16:00-19:15גב' שוסטר ראיסה ד'  0441950-00ב' 
 

 לתרגי -מדידה ב' בעיות 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  2

 19:30-21:00מר שרון אורי         ד'  0441951-01ב' 
 19:30-21:00גב' שוסטר ראיסה  ד'  0441951-00' ב
 

  משפט המסחריומבוא למשפט 
תחומי שונים ומגוונים הדורשים התמקצעות רבה. אחד מעולם המשפט הנו רחב מאוד וכולל בתוכו תחומים 

ר מאגד מגוון רחב של נושאים ביותר הוא תחום "המשפט המסחרי", אש המשפט הנרחבים והמקיפים
ריים שנוגעים באופן רציף וקבוע בחיי היום יום של כולנו )כגון: חוזים, כספים, חברות, קניין, מסח-משפטיים

ן: דיני המקרקעין, דיני שיק המשפט המסחרי גם לתחומי משפט אחרים )כגועבודה ועוד(. במקרים רבים מ
 בהכרת כללי המשפט המסחרי. ה ועוד(, דבר שמחדד את החשיבות הרבההמשפח

הקנות ללומדים מושגי ותפיסות יסוד בתחום המשפט המסחרי, תוך מתן דגש מיוחד על הכרת הקורס נועד ל
 מסחרי במדינת ישראל.-המשפט העסקי

 נ"ז / ש' 4"ש / ש 2
  13:45-16:45' ור בשמעון צעו"ד  0440650-00ק' 
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  חשבונות ב' ביקורת
 הביקורת נושאי הקורס: תכנון. כספיים דוחות בביקורת וטכניקות ביקורת בנוהלי ידע להקנות נועד הקורס

 מעגל ורתביק, מהותיות הערכת, אנליטיים ונהלים דגימה בטכניקות שיטות, הביקורת סיכוני והערכת
 ביקורת, וההתחייבויות הרכוש ותאימ, מלאי ביקורת, ובנקים ניםמזומ ביקורת, הזכאים מעגל, החייבים

 באמצעים שימוש כוללת בקורס הלימוד שיטת .כתבב הצהרות, עבודה שכר ביקורת, והוצאות ותהכנס
 שימוש י"ע מעשי יישום לצד התיאורטי החומר לימוד. כולה הלימוד מערכת את יחד המרכיבים שונים

 זה צרוף. המעשית הפרקטיקה מתחומי והן החשבון רואי מועצת מבחינות הן הלקוחים ואירועים בתרגילים
 והכשרתו מחד החשבון רואי מועצת לבחינות הסטודנט את כשירלה שנועדה לימוד שיטת יוצר אמצעים של

 .מאידך מיומן מקצוע כבעל
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5

 8:30-11:00 ו' פיאטקובסקי יואבר מ 0441850-00' ב
 

 תרגיל-ב' בונותביקורת חש
 / ת' נ"ז 0ש"ש /  1

 11:15-12:45' ויואב מר פיאטקובסקי  0441851-00ב' 
 

 דיני מיסים
יעסוק בנושאים מרכזיים בעולם המס לרבות מיסוי תאגידים )שותפויות, חברה משפחתית, חברת הקורס 

ים בהקצאת מניות יישום חלק ה' לפקודה לרבות מסלולי המס השונ בית, אגודה שיתופית וקיבוץ(, אופן
 נסה.ן המיסוי של יחיד על פי פקודת מס הכלעובדים ואופ

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 17:00-19:30 'ב בדוס נתנאלמר  0440550-00' ב
 

 תרגיל –דיני מיסים 
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 19:45-21:00'  במר בדוס נתנאל  0440551-00' ב
 

 שנה ג'
 

 מבוא לאקונומטריקה
יקה וסטטיסטיקה. יחד עם הקורסים "סטטיסטלישי בסדרת הקורסים בהסתברות קורס זה הינו הש

חוגי בכלכלה וניהול את הידע -סטודנטים במסלול הלימודים הדולכלכלנים א' וב", הוא נועד להקנות ל
קר כמותי. הקורס מכסה בהרחבה הבסיסי הדרוש בעבודה עם נתונים אמפיריים והבנת היסודות של מח

רה. במהלכו על שימושים נרחבים בכלכלה ומדעי החבמודל ב –ינארית פשוטה ומרובה מודל רגרסיה הל
למקדמי המודל. כמו כן,  סמך השערות ורווחי במבחני ם ונעשה שימושהפחותי הריבועים שיטת מודגמת

נה הנחקר ולבחירת מודל אופטימלי. משתנים איכותיים על המשת של השפעתם מוצגות שיטות לבדיקת
איתן.  להתמודד והדרכים בניסוח המודל ויותטע מולטיקולינאריות, בעיות ותנידונ בפרט

במטרה ליישם  י. התרגולים מתנהלים באמצעות תוכנות סטטיסטיותחיזו כאמצעי הרגרסיה תפקיד מודגש 
  את הידע התיאורטי לשם בחינת מודלים באופן מעשי.

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 13:30-15:45ד"ר ארבל יובל א'  0410060-02א' 

 
 תרגיל -קהמבוא לאקונומטרי

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1.5
  16:00-18:15מר סעת מנחם ג'  0410061-02א' 
 18:30-21:00מר סעת מנחם ג'  0410061-03א' 

 
 כלכלת ישראל

נים את המשק הישראלי בעבר לסטודנטים הכרה והבנה של התהליכים הכלכליים המאפיי הקורס יקנה
היום  אפיינות את הכלכלה והחברה בישראל שלהמרכזיות המ וק בתיאור המגמותובהווה. הקורס יעס

העיקריות שבהן. על בסיס זה, יוצגו  , תוך כדי אבחון נקודות התורפהבהשוואה לכל שנות קיומה של המדינה
מרכזיות. במהלך הקורס יוצגו שלל נתונים בעיות  מכלול של כלי מדיניות האמורים להתמודד עם אותן

 .ת המדיניות ואת הפעלתהד העקרונות שאמורים להנחות את התווידיקאטורים על בסיסם ניתן למדוואינ
 / ש' נ"ז 3ש"ש /  1.5
 8:30-11:00ד"ר לדרמן דן א'  041240-06ק' 
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 סמינריון בכלכלה
כלי של ישראל. ביצוע העבודה לבתחום כהקורס מהווה לימוד ותרגול של ביצוע מחקר מצומצם 

ודה תחת הנחיה צמודה עשית של שימוש בכלי מחקר. ביצוע העבונית מהווה הזדמנות להתנסות מהסמינרי
טודנט יכולת יישום של ידע שנרכש. במסגרת העבודה סטודנטים יגדירו בעיה מחקרית, של חבר סגל יקנה לס

סגרת פו ספרות ונתונים ויבצעו עבודה סטטיסטית. במיעצבו שיטת מחקר המתאימה לחקר הבעיה, יאס
תב. נושאי הסמינר מגוונים ויכללו צגה של ממצאי העבודה שלהם בע"פ ובמכהקורס סטודנטים יתרגלו ה

 בתחום של תעסוקה, מחקר ענפי, תעסוקת מבוגרים, אפליה מגזרית וכו'. נושאים
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 20:30-22:00ג'  /18:30-20:00ג'  אנהיק 'ד"ר רובינצ 0410500-04ש' 
 20:30-22:00ג'  /16:00-17:30ד"ר אייכל רון        ג'  0410500-03ש' 

 
 עת מערכות מידביקור

וגית מידע, לרבות: נוהלי הביקורת וטכניקות ביקורת בדגש על נקודת מבט של הקניית ידע בביקורת טכנול
ת והיסודות של בקרה וביקורת ממ"מ ושימוש המפגשים יכללו הצגת העקרונו רואה החשבון המבקר.

פעת סביבת ממ"מ על אחריותו רת של יישומים שונים. בקורס תבחן השטות וכלים מעשיים לביצוע ביקובשי
המבקר, ילמדו סיכונים שונים הקשורים לטכנולוגיות המידע ויוצג מגוון של אמצעי בקרה ותפקידיו של 

ויידונו היבטי סביבות טכנולוגיות בעלות עניין מיוחד למבקר המקטינים סיכונים אלו. כמו כן יסקרו 
 ם בהן.הביקורת הקשורי

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 17:45-20:15מר פיאטקובסקי יואב א'  0447120-00א' 

 
 תרגיל- ביקורת מערכות מידע

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 20:30-22:00מר פיאטקובסקי יואב א'  0447121-00א' 

 
 דיני מסחר

יכרות עם הקורס הינן להקנות לסטודנט ה החשבון הוא חלק מהעולם העסקי והמסחרי. מטרותרואה 
החיובים ובמסגרתם נלמד רי. בחלק הראשון של הקורס נכיר את דיני עקרונות המשפט העסקי והמסח

ק אל סוגיות חשובות בדיני חוזים, לרבות חוזים אחידים, חוזים לטובת צד שלישי וחוזי ביטוח. כמו כן נעמי
סחר ובכלל זה סוגיות הנוגעות לק זה גם בסוגיות מתוך דיני מתוך עולם דיני המכרזים. בנוסף נעסוק בח

ק השני נעסוק בדיני קניין ושיעבודים ובכלל זה נכיר את ת מסחריות והיבטים של הגנת הפרטיות. בחללעוולו
ולמד את סדרי העדיפויות בין הנושים סוגי הבטוחות השונות, נבחין בין בטוחות אישיות לבטוחות קנייניות 

ובדיני שטרות. נכיר את  ישי נלמד עקרונות יסוד בדיני בנקאותהליכי חדלות פירעון. בחלק השלהשונים ב
ר חליפין, שטר חוב ושיקים( ונלמד את העקרונות המשפטיים החלים לגביהם. כמו כן נכיר סוגי השטרות )שט

 . את דיני הבנקאות ונושאים קשורים
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
  16:15-18:45סי ג' מר חכם יו 0447130-00ב' 
 

 וחזרהשבונאית תאוריה ח
לקורס זה  ת במגוון נושאים.ק את הידע של הסטודנטים בתאוריה חשבונאימטרת הקורס היא להעמי

ניתן מגיעים הסטודנטים עם ידע נרחב בנושאים חשבונאיים רבים שנלמדו בקורסי הקדם השונים. בשלב זה, 
כמו כן, עבור חלק  ושאים.יות מורכבות יותר בכל אחד מהנלהעמיק את ההבנה החשבונאית ולהשלים סוג

חשבונאי בדוחות של חברה בודדת, להשלכות נלמדו בקורסי הקדם, נדרשת הרחבה מטיפול מהנושאים ש
דת שווי הוגן, החשבונאיות בדוחות מאוחדים. בנוסף, הקורס יעסוק בשני נושאים נוספים בהרחבה: מדי

דה מבוססת שוק ולא ספציפית לישות. ושגית למדידת שווי הוגן, כמדיהסטודנטים ילמדו את המסגרת המ
קרון בו ישות תכיר בהכנסות על מנת לתאר את ההעברה של כנסות מחוזים עם לקוחות. הדיון יתמקד בעה

 . צפה להיות זכאית להסחורות או שירותים שהובטחו ללקוחות בסכום המשקף את התמורה שישות מ
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  2

 8:45-12:00 ד"ר נוח איציק ג' 0448160-00 ב'
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 א'ביקורת מתקדמת 

שיטת הלימוד בקורס כוללת שימוש באמצעים שונים  מתקדמים. הקורס נועד להקנות ידע בנושאי ביקורת
יישום מעשי ע"י שימוש בתרגילים המרכיבים יחד את מערכת הלימוד כולה. לימוד החומר התיאורטי לצד 

צרוף זה של חשבון והן מתחומי הפרקטיקה המעשית. וחים הן מבחינות מועצת רואי הואירועים הלק
דה להכשיר את הסטודנט לבחינות מועצת רואי החשבון מחד והכשרתו אמצעים יוצר שיטת לימוד שנוע

 .כבעל מקצוע מיומן מאידך
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 8:30-11:00מר פיאטקובסקי יואב ו'  0448130-00ק' 

 
 תרגיל - רת מתקדמת א'ביקו

 נ"ז / ת' 0 ש"ש / 1
  11:15-12:45ובסקי יואב ו' מר פיאטק 0448131-00ק' 

 
 'דים בדוחות מאוח

 צירופי עסקים ודוחות כספיים מאוחדים. מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט בנושא
ים נדרשים ף עסקים, הגדרה של עסק וקיום שליטה. הסטודנטהסטודנטים ילמדו לזהות אירוע של צירו

ש, קביעת מועד הרכישה, הכרה בנכסים שה בטיפול בצירוף עסקים, זיהוי הרוכלהכיר את שיטת הרכי
ייבויות מזוהים ומוניטין. הסטודנטים נדרשים להכיר את הכללים להצגתם של דוחות כספיים התח/

 ת.מאוחדים כאשר ישות שולטת בישות אחר
 נ"ז / ש' 5ש"ש /  4

  10:45-13:15כבי יצחק א' ד"ר כו 0443200-00א' 
 
 תרגיל - 'חות מאוחדים בדו
 "ז / ת'נ 0ש"ש /  2

  16:00-17:30א' יגו מר מן אלחנדרו די 0443201-00א' 
 

 למתקדמיםמיסים 
פקודה(, מיסוי בין ' ל2שינויי מבנה )חלק ה –הקורס יעסוק בסוגיות מורכבות וייחודיות לפקודת מס הכנסה 

 לאומי ומיסוי קבלנים.
 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 8:30-11:00טרם נקבע מרצה ו'  0440560-00א' 

 
 תרגיל – יסים למתקדמיםמ

 ת' /נ"ז  0ש"ש /  1.5
 11:15-13:45טרם נקבע מתרגל ו'  0440561-00א' 

 
 חשבונאות ניהולית מתקדמת

שיפור קבלת החלטות בתנאי אי וודאות, אופטימיזציה והרחבת הידע בתחומי התמחיר והבקרה בדגש על 
והתנהגותן , שימוש בידע על התנהגות לים כמותיים המשמשים לחיזוי עלויות הכרת מוד תהליכי ביצוע.

ות לשם שיפור רמת הביצוע, השלכות השינויים שחלו בסביבת הארגון המודרני והשלכותיהן על עלוי
 ומדדי ביצוע.החלטות תמחיר ובקרה, מערכות בקרה 

 נ"ז / ש' 5ש"ש /  2
  8:30-11:45ד"ר יורן נתן ו'  0449100-00ב' 
 

 ילתרג – חשבונאות ניהולית מתקדמת
 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1

 12:00-13:30ר יורן נתן ו' ד" 0449101-00ב' 
 

 סמינריון - ניתוח דוחו"ת כספיים והערכות שווי חברות
כת שווי מחקר האקדמי בתחום ניתוח דו"חות כספיים והערלחשוף את התלמידים לכלים ול מטרת הקורס

ס יות ואירועים מחברות שונות. השיעור יתבסמרכזיות בחשבונאות לצד דוגמאות מוחשחברות. ידונו סוגיות 
על הרצאות פרונטאליות ודיון באירועים. קבצי מצגות יופיעו באתר, יחד עם קובץ חברות. המצגות משמשות 

 .להדפיס את המצגות ולהביאן לכתה בסיס להרצאות. רצוי
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
  18:15-20:45מימרן שלום א' מר  0448200-00ק' 
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 נריון בחשבונאות פיננסיתסמי

ק לסטודנט הצצה לשדה המחקר האקדמי בתחום החשבונאות הפיננסית, ולעודד חשיבה הקורס נועד לספ
ות ים כלים לבנית מחקר אקדמי עצמאי, לאפשר התנסמקורית וביקורתית בתחום. הקורס יקנה לסטודנט

ורס יתמקד בעיקר בספרות המחקרית ורים בהבעה בכתב והצגה בפני קהל. הקבעבודת צוות, וכן לפתח כיש
בחשיבות המידע בדוחות הכספיים והשפעתה על תמחור נכסים כמו מניות ואגרות חוב של חברות. העוסקת 

מת, ויענה עליה חקרית, ינתח אותה, יבסס אותה על תיאוריה קייבמהלך הקורס הסטודנט יבחר שאלה מ
ית בסוף הקורס הסטודנט יגיש עבודה סמינריונהאנאליטיים המקובלים בתחום הנחקר.  באמצעות הכלים

 הבנויה בצורה של עבודה מחקרית.
 נ"ז / ש' 3ש"ש /  1.5
 13:30-16:00פרופ' צור יוסף ג'  0449300-01ב' 
 13:30-16:00ג'  ר ארבל יובלד" 0449300-00ב' 
 

 חוקים אחרים
ן, חוק עידוד השקעות הון חוק מס ערך מוסף, חוק מיסוי מקרקעי –ורס יעסוק בדיני המס השונים הק

 .בנוסף הקורס יעסוק בחלק העונשין של פקודת מס הכנסה ובהליכי הגביהוביטוח לאומי. 
 נ"ז / ש' 5ש"ש /  1.5
  18:45-21:15' אמר כליפה יפתח  0448190-00ב' 
 

 תרגיל -חוקים אחרים 
 נ"ז / ת' 0ש / ש" 1.5
 16:00-18:30א'  טרם נקבע מתרגל 0448191-00ב' 
 

 ני תאגידים וניירות ערךדי
אישיות משפטית עצמאית מלאכותית בעלת כשרות כללית, הנושאת בזכויות ובחובות "תאגיד הינו כל 

צרה . הגדרה זאת של המושג "תאגיד", על אף שהיא ק(42משלה" )י. כהן "דיני חברות", חלק א', עמ' 
כניים והמשפיעים ביותר על החברה ד הרעיונות החשובים, המורכבים, המהפוממצה, מגלמת בתוכה את אח

השנים האחרונות. דיני התאגידים הם תחום המשפט שעוסק  120 -בעת המודרנית, ולכל הפחות ב האנושית
ות, שותפויות, אגודות אגדויות המשפטיות השונות )כגון: חברות, עמותבהקמתן, בניהולן ובפירוקן של ההת

התמקדות מעמדם המשפטי והכלכלי של התאגידים, תוך ת ועוד(. במהלך הקורס נעסוק בניתוח שיתופיו
בעיקר בחברה הרשומה, שהיא צורת ההתאגדות הנפוצה והיעילה ביותר לניהול עסקים לשם הפקת רווחים, 

כן  ת, המנהלים, העובדים והנושים.גם בבעלי העניין הקשורים לחברה: בעלי המניו ובמסגרת זאת נדון
 ן על דיני ניירות ערך.נקדיש פרק נרחב מתוך הקורס לדיו

 ש' /נ"ז  3ש"ש /  1.5
 11:15-13:30טרם נקבע מרצה א'  0448180-00ק' 

 
 מערכות מידע

יישומי. המרכיב התיאורטי יתייחס לפיתוח הקורס כולל שני מרכיבים עיקריים: מרכיב תיאורטי ומרכיב 
יים שלהן, סוגי מערכות המידע במערכות המידע הארגוניות, מחזור הח כוללת לגבי היתרונות הגלומים הבנה

מושים ארגוניים שונים, הבנת התשתית הטכנולוגית של מערכות המידע, ועקרונות של ניהול לתמיכה בשי
רנית, כולל הגדרת ות עם כלים לבנייה והפעלה של מערכת מידע מודנתונים. המרכיב היישומי יתמקד בהיכר

 ERPרכת אילתות. בנוסף, יכלול הקורס הדגמה של מעצוב טפסי קלט ותכנון דוחות מבוססי שהנתונים, עי
 .המכסה את מרבית הפעילויות העסקיות של הארגון המודרני

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 13:45-16:15מר שמשון גיא א'  0449200-00ק' 

 
 תרגיל - מערכות מידע

 ז / ת'נ" 0ש"ש /  1
  16:30-18:00ן גיא א' מר שמשו 0449201-00ק' 

 
 עבודהדיני 

של משפט העבודה במרקם החיים המודרני ובהשפעתו על  דומה שאין צורך להכביר מילים על חשיבותו
ני, התפתח מערך שלם של הכלכלה המקומית והעולמית. במדינת ישראל, כמו ביתר מדינות העולם המודר

בד י העבודה. מערך כללים אלה, שבין העושר נחקקו במטרה להסדיר את יחסחוקים וחקיקת משנה, א
להקנות ללומדים מושגי ותפיסות יסוד בתחום דיני העבודה, תוך  הקורס נועד למעבידו, הם דיני העבודה.

שינויים ההיסטוריים, החברתיים, ניתוח המאפיינים הייחודיים של משפט העבודה בישראל על רקע ה
 .וליטייםהכלכליים והפ

 נ"ז / ש' 2ש"ש /  1
 20:30-19:00מר חכם יוסי ג'  00-0448170ב' 
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 'דשנה 

 
 

 'בביקורת מתקדמת 
שיטת הלימוד בקורס כוללת שימוש באמצעים שונים  ס נועד להקנות ידע בנושאי ביקורת מתקדמים.הקור

ע"י שימוש בתרגילים כולה. לימוד החומר התיאורטי לצד יישום מעשי המרכיבים יחד את מערכת הלימוד 
של  ון והן מתחומי הפרקטיקה המעשית. צרוף זההלקוחים הן מבחינות מועצת רואי החשבואירועים 

אמצעים יוצר שיטת לימוד שנועדה להכשיר את הסטודנט לבחינות מועצת רואי החשבון מחד והכשרתו 
 .כבעל מקצוע מיומן מאידך

 נ"ז / ש' 4ש"ש /  1.5
 גילתר - 'בביקורת מתקדמת 

 נ"ז / ת' 0ש"ש /  1
 

 מתקדמת א' סיתפיננ
בנושא ירידת  בונאיים מורכבים.ק את הידע של הסטודנטים בנושאי מדידה חשמטרת הקורס היא להעמי

לכות ערך נכסים, יורחב הטיפול החשבונאי ליחידות מניבות מזומנים, טיפול במוניטין ונכסי מטה והש
י להשלכות מיסים על השקעות הכנסה, יורחב הטיפול החשבונא בנושא מיסים על נוספות בדוחות מאוחדים.

א שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו, בנושא נכסים ל לולות ועל דוחות מאוחדים.בחברות כ
בנושא תזרים  וחדים.יורחב הטיפול החשבונאי לקבוצות מימוש והשלכות של הטיפול וההצגה בדוחות מא

 וחד.פן הכנת והצגת דוח תזרים מזומנים מאחשבונאי לפעילות שהופסקה ולאומזומנים, יורחב הטיפול ה
מכשירים פיננסיים, הנושא שנלמד במסגרת קורסי  ספים בהרחבה: בנוסף, הקורס יעסוק בשני נושאים נו

זים על מכשירים הוניים של הישות, קדם יורחב לסוגיות הבאות: טיפול בירידת ערך, סיווג מחדש, חו
קעה בכלולה ודוחות ם, הטיפול בהנפקת חבילה והשלכות להשננסים מורכבים ונגזרים משובצימכשירים פי

מניות, הסטודנטים ילמדו את הטיפול החשבונאי לעסקאות תשלום מבוסס מניות  תשלום מבוסס מאוחדים.
ת מיסוי ת סילוק. הדיון יתרחב לסוגיות נוספות, השלכוהמסולקות במכשירים הוניים או במזומן כולל חלופו

 .קבוצת חברותותשלום מבוסס מניות ב
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 'במתקדמת  פיננסית
בנושא דיווח  מטרת הקורס היא להעמיק את הידע של הסטודנטים בנושאי מדידה חשבונאיים מורכבים.

 ת ביניים מאוחדים.להשלכות מיסים על הכנסה ודוחוספי לתקופות ביניים, יורחב הטיפול החשבונאי כ
ודנטים ילמדו את המאפיינים חשבונאות מלכ"רים, הסט ה בנושאים הבאים:הקורס עוסק בהרחב

 המיוחדים למוסדות ללא כוונת רווח ואת כללי החשבונאות והדיווח הכספי שעל פיהם יש לערוך דוחות
עילויות העסקיות השונות ילמדו את דרישות הגילוי של הפמגזרי פעילות, הסטודנטים  כספיים של מלכ"ר.

 ך את המהות וההשפעה הפיננסית שלהן.הישות במטרה לאפשר למשתמשי הדוחות להערישבהן עוסקת 
מטבע חוץ השפעת השינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ, הסטודנטים ילמדו כיצד יש לכלול עסקאות ב

רווח למניה, הסטודנטים ילמדו את  .תרגם דוחות כספיים למטבע הצגהופעילות חוץ בדוחות כספיים וכיצד ל
 .עקרונות לחישוב והצגת רווח למניה.ה
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