
לימודי תעודה בחשבונאות 
לבעלי תואר אקדמי 

מסלול הכשרה
 ON – JOB 



התוכנית מיועדת לבוגרי תואר המעוניינים להרחיב את השכלתם ולרכוש מקצוע מוביל. 

מטרת התוכנית היא לספק לבוגרים את כל הידע הנדרש על מנת לעסוק במקצוע ראיית החשבון ברמה המקצועית 
הגבוהה ביותר. 

כל הקורסים בתוכנית יועברו בצורה מתוקשבת, באמצעות הרצאות מוקלטות. 

כמו – כן, בכל שבוע תתקיימנה הרצאות מתוקשבות LIVE על מנת לענות לסטודנטים על שאלות. גם הרצאות אלה 
מוקלטות עבור סטודנטים שמעדיפים לשמוע אותן בזמנם הפנוי.  

שיטת לימוד זו מותאמת לסטודנטים עובדים, מאחר והיא מאפשרת ללמוד את הקורסים לאחר שעות העבודה בצורה 
גמישה.  

במידת הצורך, תתקיימנה הרצאות פרונטאליות באוניברסיטה, בעיקר לצורך תרגול של חומרי לימוד מורכבים. אנו 
נשתדל שההרצאות תתקיימנה, אם וכאשר, בימי שישי או בימים אחרים בשעות אחר הצהריים. 

צוות ההוראה בתוכנית הינו בעל ניסיון רב בכל אחד מתחומי הלימוד. 

במהלך הקורסים, הסטודנטים יקבלו כל חומרי הלימוד הנחוצים על מנת להצליח בלימודים באוניברסיטה ולעבור את 
שני מבחני ההסמכה של מועצת רואי החשבון.

בוגרי התוכנית יהיו זכאים להיבחן בשני מבחני ההסכמה של מועצת רואי החשבון בישראל לצורך קבלת רשיון רואה 
חשבון. 

חשוב להדגיש כי תוכנית הלימודים דורשת השקעה ומסירות רבה על מנת ללמוד ולתרגל את חומר הלימוד 
הרב.

מידע 
כללי





1. מעבר של שני מבחני מועצת רואי חשבון – סופיות ב’ כדלקמן: 
- חשבונאות פיננסית מתקדמת 

- ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת מיוחדות 
2. התמחות בפרקטיקה )סטאז’( במשך שנתיים.

תואר ראשון במוסד אקדמי המוכר ע”י המועצה להשכלה 
גבוהה בישראל. 

ניתן להצטרף לתוכנית במהלך לימודי התואר הראשון, 
תוך התחייבות לסיים את לימודי התואר הראשון עד לסיום 

הלימודים בתוכנית.

תנאים לקבלת רשיון רואה 
חשבון לבוגרי התכנית

מטרת
התוכנית

תנאי
קבלה

משך
התוכנית

שכר
לימוד

להכשיר בוגרים ברמה מקצועית גבוהה על מנת לעמוד בהצלחה בשני מבחני 
 מועצת רואי החשבון ולתפקד כרואי חשבון בפרקטיקה.

הלימוד יכלול לימוד נרחב של התקינה החשבונאית הבינלאומית )IFRS(, חוקי 
המס, ביקורת על דוחות כספיים, חשבונאות ניהולית וקורסים נוספים מתחום 

 המשפט.
התוכנית שמה דגש על תרגול רב של חומר הלימוד, לרבות פתרון של מבחני 

מועצת רואי החשבון משנים קודמות.

2. סיוע במציאת מקום עבודה להתמחות.  

אינה מעניקה תואר אקדמי אלא פטורים משלושה עשר  כי התוכנית  לציין  יש 
 - ההסמכה  מבחני  לשני  לגשת  האפשרות  ואת  החשבון  רואי  מועצת  מבחני 

סופיות ב' של מועצת רואי החשבון בישראל. 

לימודי  סיום  על  המעידה  אילן  בר  מאוניברסיטת  תעודה  יקבלו  התוכנית  בוגרי 
תהיה  התעודה  לכלכלה.  המחלקה  של  הלימודים  תוכנית  עפ"י  החשבונאות 
חותם  בה  ויוטבע  לכלכלה  המחלקה  וראש  הפקולטה  דיקן  ע"י  חתומה 

אוניברסיטת בר – אילן. 

יוכלו להמשיך ללימודי תואר שני בחשבונאות הנפרסים על פני  בוגרי התוכנית 
שנת לימודים אחת בלבד, בכפוף לתנאי הקבלה לתואר שני באוניברסיטה. 

שכר הלימוד לכל שעת סמסטר )ש"ס( הוא כ- 240 ש"ח, 
לפני תשלומים נלווים. 

שכר הלימוד מתעדכן מדי שנה, בהתאם לשיקול דעתה 
הבלעדי של האוניברסיטה. 

מובהר בזאת כי הסטודנטים בתוכנית יהיו כפופים לכל 
הנהלים והכללים החלים על סטודנטים באוניברסיטת 

בר – אילן.

התוכנית אורכת כשנתיים ומתפרסת על פני 
שישה סמסטרים )ראה להלן(. 
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ש”סש”סש”ס

ש”סש”סש”ס

שם הקורסשם הקורסשם הקורס

שם הקורסשם הקורסשם הקורס

סמסטר ראשון

סמסטר רביעי

סמסטר שני

סמסטר חמישי

סמסטר שלישי

סמסטר שישי

מבוא לכלכלה מיקרו 

מתמטיקה למנהלים  

יסודת המימון 

יישומי אקסל  

מבוא לתורת המשפט 

דיני מסים א' 

*קורס ביהדות 

יסודות החשבונאות א' 

יסודות החשבונאות ב' 

מבוא לכלכלה מקרו  

סטטיסטיקה למנהלים 

דיני חוזים 

דיני חברות 

דיני מסחר ועבודה 

חשבונאות ביניים א’ 

דיני מסים ב’

תמחיר כלים ושיטות 

חשבונאות ביניים ב’ 

יסודות הביקורת 

סוגיות מיוחדות במסים 

תמחיר ככלי ניהולי 
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 30

חשבונאות מתקדמת א' 

מסים מתקדמים 

ביקורת חשבונות 

תכנון מסים 

ניתוח דוחות כספיים  

חשבונאות ניהולית מתקדמת 

טכנולוגיות מידע 

חשבונאות מתקדמת ב’ 

ביקורת מערכות מידע 

בעיות נבחרות בביקורת א’ 

תיאוריה חשבונאית 

מיסוי בינלאומי

בעיות נבחרות בחשבונאות א’ 

בעיות נבחרות בביקורת ב’ 

מסומן בירוק בהיר – ניתן לקבל פטורים על סמך 
לימודים קודמים לתואר המוכר ע"י המוסד 

להשכלה גבוהה בישראל.

שנה א'

שנה ב'

*קורס ביהדות: 

תוכנית הלימודים כוללת קורס מתוקשב בלימודי 
יסוד ביהדות בהיקף של 4 ש"ס. סטודנטים שלמדו 

תואר באוניברסיטת בר אילן פטורים מקורס זה. 

מסומן במרקר - סטודנט שאינו פטור מקורסים אלו 
ילמד אותם באופן עצמאי במוסד לימוד המוכר על 

 ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.





המחלקה
לכלכלה

b a r i l a n c p a @ o u t l o o k . c o m

לקביעת פגישת ייעוץ ו/או קבלת ערכת 
הרשמה, ניתן להתקשר למוקד המידע :

econ.biu.ac.il


