
התכנית בחשבונאות

AccounTech

ד"שנת הלימודים תשפ

ראש תכנית חשבונאות, שלומי שוב

בית ספר אריסון למנהל עסקים, סגן דיקן



משיכה לעולם העסקי



רואי חשבון  
בעולם  

ניהולי-העסקי

דוגמאות  

לים מכהנים"למנכ

דוד זבידהאבי לוינתן חץ

אופיר שריד אמיר שגיאאבי ברזילי

אבי בן אסאייגרונן אגסיעדי דנה

שרון רייךפיני דקלערן סער



רואי חשבון  
-בעולם העסקי

ניהולי

מבנה הנהלת הבנק  

–הבינלאומי 

מרבית חברי ההנהלה  

הם רואי חשבון



תואר ראשון במנהל עסקים  
עם התמחות בחשבונאות

(ס"ש157)

תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
עם התמחות בחשבונאות

(ס"ש191)

תואר ראשון בכלכלה  
עם התמחות בחשבונאות

(ס"ש178)

מסלולי לימוד3
הלימודיםתכנית 

:התכניתאורך

סמסטרים7,שנים3

המרצים ואנשי המחקר המובילים  

בתחום ראיית חשבון כיום

יצירת קשר ישיר לנעשה  

.  בפרקטיקה ובשוק ההון

קבלת רישיון רואה חשבון מותנית גם  )*(

בשנתיים התמחות

שנילתוארמובנהמסלול

פיננסיתבכלכלה

הבוגריםנבחניםהלימודיםבתום

לראייתההסמכהבחינותבשתי

)*(חשבון



קורסי

ייחודיים

כלים טכנולוגיים במטרה  

להציב את הסטודנטים בחזית 

עולם העסקים המודרני

שיתוף פעולה עם חברות  

בולטות בתעשייה

אפשרות הרחבה לקורסי תכנות 

נוספים בבית ספר למדעי 

)*(המחשב 

מותנה באישור פרטני של בית הספר  )*( 

למדעי המחשב

Big Data and Data Science

טכנולוגיות מידע וסייבר

'ב+ ' אקסל לחשבונאים א

'ב+ ' טכנולוגיה ניהולית א

Introduction to R programming and 
machine learning



סדנא ייחודית  
מוביליםוגופיםהתעשייהעםהדוקפעולהשיתוףביזמות

בחדשנותמבחןבמקרישימושתוךבמשק

עסק"משבש"החדשלמיזםעסקיתתכניתגיבוש
קיים

לסטודנטיםולסייערעיוןלגבשבמטרהמנטוריםליווי

העסקיהניתוחבהכנת

בעולםבכיריםמיזמיםהמורכבשופטיםחבר

התכניתשלבוגריםויזמיםהעסקים

שלופרזנטציהעצמיתהצגהלפיתוחכליםהקניית

העסקיהרעיון

Advisory Boardשוניםמתחומיםמומחיםהכולל



סדנא ייחודית  
ביזמות

צחי נחמיאס

יזם ובעלים מגה אור
גלעד יעבץ

ל אנלייט"מנכ

הראל ויזל

ל ודירקטור  "מנכ, בעלים

"ויזל-פוקס"

יוני אסיא

eToroל ומייסד "מנכ

הייטק

ן"נדל

פיננסים

תעשייה

קמעונאות

אנרגיה

אתי אלישקוב  

לית  "מייסדת ומנכ

ליברה חברה לביטוח

לילך אשר טופילסקי

 FIMIשותפה בכירה בקרן

מפגשים אינטימיים עם מיטב 

:בתחומים–היזמים בישראל 



2019מועד אביב 

2020מועד אביב 

2022מועד אביב 



2019מועד אביב 

2020מועד אביב 



בחינות ההסמכה  
של מועצת רואי  

חשבון

בכל שנה בוגרי התכנית בחשבונאות  
באוניברסיטת רייכמן זוכים בשיעורי המעבר  

!הגבוהים ביותר בארץ

חשבונאות פיננסית 
מתקדמת

ביקורת חשבונות  
ובעיות ביקורת  

מיוחדות
אוניברסיטת  

רייכמן
אוניברסיטת  ארצי

רייכמן
ארצי

2022100%70%87%60%

202188%73%96%79%

202098%84%86%67%

201986%51%85%46%

201869%40%93%57%



הסטודנטים שלנו 
פעילים ויוזמים  

ברחבי  
האוניברסיטה

צוות מקצועי  
פורום שווי הוגן

חילופי סטודנטים

כנס פינטק  
שנתי

מועדוני סטודנטים

IDC CYBER
FINTECH
ן"מועדון הנדל
IDCrypto
מועדון שוק ההון
 מ"המומועדון



-והכי חשוב 
הבוגרים שלנו



יזמיםבוגרים

אנו גאים לראות שבוגרינו  

מגשימים את ערכי התכנית  

,  ומטרותיה וכי רוח היוזמה

החדשנות והשינוי בוערת בהם


