תש"פ סמסטר א'

מערכת שנה א' חשבונאות
יום

שעות

שם הקורס

א"ה

מרצה

א'

8:15-10:45

המערכת החשבונאית-הנהלת
חשבונות

שיעור

ד"ר רוני לזר

11:00-13:30

מבוא לטכנולוגיות מידע

שיעור

ד"ר רוני לזר

14:00-17:15

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

14:00-16:30

אנגלית טרום בסיסי ב' +
בסיסי

שיעור

08:00-09:00

מבוא למיקרו כלכלה

תרגיל

דולב ברכה

09:15-11:45

מבוא למיקרו כלכלה

שיעור

ד"ר אורן בשן

12:00-14:30

המערכת החשבונאית-הנהלת
חשבונות

שיעור

ד"ר רוני לזר

15:00-17:30

המערכת החשבונאית –
חישובים מסחריים

שיעור

רו"ח איתי שרוני

08:45-12:00

מתמטיקה א'

שו"ת

גב' לירון שגיב

12:15-13:45

המערכת החשבונאית

תרגיל

14:00-17:15

אנגלית טרום בסיסי א'

שיעור

14:00-16:30

אנגלית טרום בסיסי ב' +
בסיסי

שיעור

ג'

ד'

חדר

שעות

שם הקורס

א"ה

מרצה

חדר

בנוסף תתקיים מכינה במתמטיקה בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים במועדים :יום ג' ( )22.10.19בין השעות ,10:00-17:30 :יום ד' ( )23.10.19בין
השעות  ,12:00-15:30יום ה' ( )24.10.19בין השעות .9:30-17:30

הערות

במועדים
שיקבעו

תש"פ סמסטר א'

מערכת שנה ב' חשבונאות
יום

שעות

שם הקורס

א"ה

א'

08:30-11:00

חקר ביצועים

שיעור ד"ר מיכל קורן

11:30-14:00

תורת המחירים א'

שיעור ד"ר אורן בשן

14:30-16:00

דיני תאגידים

שיעור ד"ר ברק ירקוני

08:00-11:15

אנגלית מתקדמים א'+ב'

שיעור

11:30-13:00

בעיות מדידה בחשבונאות

תרגיל

13:15-15:45

סטטיסטיקה

שיעור ד"ר רוניה נדלר

8:30-11:00

בעיות מדידה בחשבונאות

שיעור רו"ח ניסים דניאל

ב'

ד'

מרצה

11:30-14:00

מבוא למיסים

שו"ת

ד"ר ליאור דוידאי

14:15-17:30

מאקרו כלכלה וכלכלת ישראל

שו"ת

ד"ר אורן בשן

חדר

הערות

+תקשוב

תש"פ סמסטר א'

מערכת שנה ג' חשבונאות
יום

שעות

שם הקורס

א"ה

מרצה

א'

08:30-13:30

דוחות מאוחדים א'

שיעור

רו"ח חני כהן

14:00-15:30

ביקורת חקירתית

שיעור

רו"ח יהודה ברלב

ג'

08:30-13:30

מערכות מידע לחשבונאים
וביקורת מערכות מידע
לחשבונאים

שיעור

מר יוחאי שמלוב

ד'

8:30-11:00

מיסים ב' (מיסוי תאגידים)

שו"ת

ד"ר ליאור דוידאי

11:30-14:00

מבוא לאקונומטריקה

שיעור

ד"ר אורן בשן

14:15-15:45

דוחות מאוחדים א'

תרגיל

רו"ח ניסים דניאל

16:00-19:30

מיסוי מתקדים א'

שיעור

רו"ח יעקב כהן

16:00-19:00

אופק למצוינות

ה'

חדר

הערות

אחת לשבועיים

מיועד לתלמידי
שנת השלמה

