
 :ו"תשע' החל מסמסטר א, להלן שינויים ועדכונים בתכנית הלימודים לתואר ראשון בחשבונאות
 

Uשיטות כמותיותומימון , ניהוליתם בתחום החשבונאות הקורסי. א 
 

 .ו"תשע' לא יוצע החל מסמסטר א U "- 1211.2116יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועיםU"הקורס  •
ללא , ס"ש U) "1211.2205 - 2בחשבונאות ניהולית מתקדמת מודליםU"בשם  במקומו יוצע קורס חדש

לנים סטטיסטיקה לכלכ", "חשבונאות ניהולית": הן דרישות הקדם לקורס החדש .)תרגיל פרונטלי
תלמידים שחוגם השני אינו כלכלה מתבקשים לעיין בטבלת ההמרה ( "'מתמטיקה לכלכלנים ב", "'א

 ).באתר החוג
 

 יסודות( ה חייבים בקורס החדש במקום הקורס שבוטל"ל תשע"בשנהתלמידים שהחלו לימודיהם 
 ה בתכנית דו שנתית"תלמידים לאחר תואר שהחלו בתשע ).תורת ההחלטות וחקר ביצועים

ה "תשע' בסמסטר ב" יסודות תורת ההחלטות וחקר ביצועים"ולומדים את הקורס  )סמסטרים 4(
 .חייבים בקורס החדש אינם

 

 :היא הדרישה המקבילה לקורס .חל שינוי בדרישות) U )1211.3112"המימוןיסודות U"בקורס  •
"Uיסודות החשבונאותU", הקורס יסודות המימון יהווה דרישה מוקדמת  .ו"תשע' החל מסמסטר א

 .ו"תשע' החל מסמסטר ב" Uבעיות מדידה בחשבונאותU"לקורס 
 

שיתחילו לתלמידים החדשים  "Uיסודות המימוןU"ו יוצעו קבוצות נפרדות בקורס "ל תשע"בשנה
 .הודעות יפורסמו סמוך לרישום לקורסים .ו ולתלמידים ממשיכים"לימודיהם בתשע

 

 :הקורסיקרא ו "תשע' החל מסמסטר א U!השתנה "תכנון ובקרה עסקיתU"שם הקורס  •
 "Uסמינר בחשבונאות ניהולית וממשל תאגידיU". 

 
 

Uביקורתה ם בתחוםקורסי. ב 

 : תחום הביקורת במסגרת התואר הראשוןקורסים בשני  ו יוצעו"ל תשע"החל משנה
 

Uיסודות ביקורת חשבונותU 1211.2211 -  ס"ש 4  -שיעור 
 "Uדוחות כספיים מאוחדים וסוגיות מיוחדותU": דרישה מקבילה

 
Uביקורת דוחות כספייםU -1211.3311 -  ס"ש 4 -שיעור 

 ".Uיסודות ביקורת חשבונותU": דרישת קדם
 

 "Uחשבונאות ביקורת ומסים בענפים שוניםU"יוצע בפעם האחרונה הקורס  ו"תשע' א סמסטרב
כל בבקורס יתקיימו חמישה מפגשים בהיקף שעתיים ורבע ). ס"ש 2במקום ( ס"ש 1של  בהיקף
מחליף את הקורס ש(ס "ש 4 -כספיים  דוחותוהוא יילמד במקביל לקורס החדש ביקורת , שיעור

 ").ביקורת חשבונות"
 

Uהנחיות מעבר 
 

  יםחייב U"יסודות ביקורת חשבונות"Uה את הקורס "תשע' בעד וכולל סמסטר  ושלמד יםתלמיד •
המוצע בפעם , U"שוניםביקורת ומסים בענפים , חשבונאותU": את הקורס ו"תשע' אללמוד בסמסטר 

 .האחרונה
 

וטרם למדו את ה "ל תשע"עד תום שנה" Uיסודות ביקורת חשבונותU"שלמדו את הקורס  יםתלמיד •
ו במתכונת "ל תשע"בשנה" Uביקורת דוחות כספייםU"את הקורס  וילמד" ביקורת חשבונות"הקורס 
 .החדשה

 
 בביקורת את שני הקורסים) שטרם למדו קורסי ביקורת(ו ילמדו כל התלמידים "ל תשע"החל משנה •

 .במתכונת החדשה
 



לשלושת קורסי הביקורת במתכונת ו יתקיים מועד בחינה שלישי ואחרון "ל תשע"לפני תחילת שנה •
  .הישנה

 
ללמוד קורס זה מחדש  ויחויב" Uיסודות ביקורת חשבונותU"בבחינות בקורס  ודשלא יעמ יםתלמיד •

קורס ללמוד  ויחויב" Uביקורת חשבונותU"בבחינות בקורס  ודשלא יעמ יםתלמיד .במתכונתו החדשה
 .במתכונתו החדשהזה 

 
 

Uסיםהמ ם בתחוםקורסי. ג 
 

 ):במקום ארבעה(ו יוצעו שלושה קורסים במסים "ל תשע"משנההחל 
 
"Uמסים א'U"  1211.2244  

 )התרגיל אינו נכלל במניין השעות לתואר( ס תרגיל"ש 1+ ס שיעור "ש 4: היקף הקורס 
 "Uיסודות החשבונאותU ,"Uיסודות המשפטU": דרישות קדם

 .ו"תשע' הקורס יוצע החל מסמסטר א
 
"Uמסים ב'U"  1211.2245  

 )התרגיל אינו נכלל במניין השעות לתואר( ס תרגיל"ש 1+ ס שיעור "ש 4: היקף הקורס
 "U'מסים אU": דרישות קדם

 "Uדיני תאגידיםU": דרישה מקבילה
 .ו"תשע' מסמסטר אהקורס יוצע החל 

 
Uמ"מסוי מקרקעין ומעU 1211.3346  

 )התרגיל אינו נכלל במניין השעות לתואר( ס תרגיל"ש 2+ ס שיעור "ש 3 :היקף הקורס 
 ".Uמסים עקיפיםU"ו" Uמסוי מקרקעיןU"קורס חדש שיחליף את הקורסים 

 .U"דיני תאגידיםU ,"U"'מסים בU" :דרישות קדם
 .ו"תשע' הקורס יוצע החל מסמסטר א

 
 .U" 1211.3345מסים עקיפיםU"יוצע בפעם האחרונה הקורס  ו"תשע' סמסטר אב
 

Uהנחיות מעבר 
 

 ו בפעם האחרונה לתלמידים שלמדו את"תשע' יוצע בסמסטר א U 1211.3345"מסים עקיפיםU"הקורס 
 .ה"תשע' עד סמסטר ב 1211.3344" מיסוי מקרקעין"הקורס 

 
 סו את הקור"ל תשע"בשנה וילמד ,ה"ל תשע"עד תום שנה" U'מסים אU"את הקורס  ושלמד יםתלמיד

"Uמסים ב'U "את הקורס  ושלמד יםתלמיד .במתכונת החדשה"Uמסים ב'U "וילמד ,ה"ל תשע"עד תום שנה 
 .במתכונת החדשה" Uמ"מסוי מקרקעין ומעU"את הקורס  ו"בתשע

 
 

Uהמשפט ם בתחוםקורסי. ד 
 

U"משפט עסקי ומסחרי"U - 1211.2806 
 )התרגיל אינו נכלל במניין השעות לתואר(ס תרגיל "ש 2+ שיעור ס "ש 2 :ישתנה ויהיה היקף הקורס

 
 

UכלליU: 
 

 .למדת/תתעדכן בהתאם לקורסים אותם י ה/השעות לתואר לכל תלמידמכסת 
 

 


