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תוכנית לימודים דינמאית המחברת בין שפת העסקים 
הגלובלית לבין העולם הטכנולוגי החדש, ומותאמת לשינויים 

הטכנולוגיים ולאתגרי הניהול המורכבים בעולם העסקים.

 רכשתי כלים להתמודדות עם דילמות
 עסקיות וכן יכולת להבין טוב יותר עסקים

דרך המשקפיים הפיננסיות. 

אדם פרידלר
 בוגר תואר ראשון במנהל עסקים

ותוכנית Zell ליזמות עם התמחות בחשבונאות, 
Mini-Sun-ו Good Pharm מייסד



הידעת?
מתוך מחויבות למצוינות הן ברמת 

ההוראה והן ברמה המקצועית והמחקרית 
של התוכנית, מורכב סגל ההוראה 

מהמרצים ואנשי המחקר המובילים 
בתחום ראיית חשבון כיום, מהאקדמיה 

ומהפרקטיקה.

בתוך זמן קצר יחסית, הצליחה התוכנית 
למצב עצמה לא רק כאיכותית ויוקרתית 

אלא גם כמובילת דרך ומשפיעה.
הדבר משתקף בפרמטרים חיצוניים 

ואובייקטיבים, דוגמת בחינות מועצת רואי 
חשבון ובאופן בו התוכנית נתפסת בשוק 

העבודה.

תהליכי המיון של המועמדים וקבלתם 
לתוכנית נערכים בקפידה רבה, ומושם 

דגש על ההתאמה לתוכנית ויעדיה. 

בוגרי התוכנית מצליחים להשיג ציונים 
 ושיעורי מעבר מהגבוהים בארץ.

כך למשל, ב-2021 דורגו הבוגרים במקום 
הראשון בבחינות ההסמכה בחשבונאות 

פיננסית מתקדמת  ובביקורת עם שיעורי 
 מעבר של 88%

ו-96%, בהתאמה. 

 מטרת התוכנית היא להכשיר את מנהלי ויזמי העתיד
 לשפת העסקים הגלובלית, לרבות בתחומי מדע הנתונים,

Machine Learning, סייבר ותכנות.



תואר ראשון במנהל עסקים עם 
AccounTech התמחות בחשבונאות
תוכנית הלימודים בחשבונאות )ראיית חשבון(, 

המיועדת למועמדים מצטיינים, משלבת לימודי 
תואר ראשון במנהל עסקים עם לימודי חשבונאות 

מתקדמים. התוכנית כוללת קורסי טכנולוגיה 
)AccounTech( ויזמות לצד קורסי מימון, שיווק 

והתנהגות ארגונית. תהליכי המיון של המועמדים 
וקבלתם לתוכנית נערכים בקפידה רבה ומושם דגש 
על ההתאמה לתוכנית וליעדיה. מועמדים מתאימים 
יכולים להשתלב בנוסף בתוכנית המצטיינים של בית 

ספר אריסון למנהל עסקים.

תואר ראשון בכלכלה עם התמחות 
 AccounTech בחשבונאות

התוכנית מיועדת למועמדים מצטיינים 
ומשלבת לימודי תואר ראשון בכלכלה עם 
לימודי חשבונאות מתקדמים וקורסי יזמות 

וטכנולוגיה )AccounTech(. התוכנית נבנתה 
במתכונת ייחודית ומתמקדת בהעמקה בתחומי 

החשבונאות, הביקורת והמיסים, לצד קורסי 
 ליבה מתקדמים בכלכלה.

מועמדים מתאימים יכולים להשתלב בנוסף 
בתוכנית המצטיינים של בית ספר טיומקין לכלכלה.

תואר ראשון דו-חוגי במנהל עסקים
וכלכלה עם התמחות בחשבונאות 

AccounTech
תוכנית ייחודית מסוגה בארץ המיועדת לסטודנטים 
מצטיינים ומעניקה את המעטפת המלאה הקיימת 
כיום בתחום העסקים והפיננסים. התוכנית משלבת 

יחד עם תחומי הכלכלה והניהול גם לימודי 
חשבונאות, קורסי טכנולוגיה )AccounTech( ויזמות.

החשבונאות כשפת העסקים היא אמנם מקצוע 
בפני עצמו, אך מחוברת בטבורה ללימודי מנהל 

העסקים המשלימים אותה וללימודי הכלכלה 

אחד הכלים המשמעותיים שקיבלתי 
במסגרת לימודי החשבונאות הוא 

יכולת חשיבה "מחוץ לקופסה", בעיקר
בפתרון בעיות חשבונאיות.

רוני זוכוביצקי
 בוגרת תואר ראשון במנהל עסקים

עם התמחות בחשבונאות,
,Partner

Professional Department, EY



העומדים בבסיסה. בוגרי התוכנית יוכלו להשתלב 
בתחום ראיית החשבון אך גם בתחומי הכלכלה, 

הניהול והיזמות.

AccounTech
במסגרת לימודי החשבונאות משולבים קורסי 

טכנולוגיה ייחודיים. הקורסים מעניקים לסטודנטים 
כלים טכנולוגיים במטרה להציב אותם בחזית עולם 

העסקים המודרני, ידע בעולם התכנות, הסייבר, 
מבני ובסיסי נתונים, סקירת טכנולוגיות שונות 

בעולמות ה-AI, סייבר וה-Big Data, וכן כלי ניתוח 
סטטיסטיים וכלי ויזואליזציה המאפשרים מתן מענה 

טכנולוגי הולם לדרישות שוק העבודה.
קורסי הטכנולוגיה משולבים בתוך קורסי 

החשבונאות הקלאסיים, לרבות בקורסי הביקורת 
בהם נעשה שימוש מעשי בתוכנות דגימה ומערכות 
ERP. מרצי הקורסים מגיעים מהתעשייה ומחברים 

את הסטודנטים לכלים הטכנולוגיים המשמשים 
אותם בעבודתם היומיומית.

סדנה מעשית ביזמות
במסגרת הלימודים מתקיימת סדנה מעשית 

ביזמות הכוללת שיתוף פעולה עם התעשייה וגופים 
מובילים במשק, תוך ניתוח כשלי שוק משמעותיים 

 בסביבה העסקית בתחומים, כגון:
היי-טק, נדל"ן, פיננסים, קמעונאות ואנרגיה. במהלך 

 הסדנה הסטודנטים נפגשים עם
יזמים מהתחומים השונים ומקבלים ליווי על ידי 

מנטורים במטרה לגבש רעיון ולסייע להם בהכנת 
תוכנית עסקית.

למועמדים מצטיינים: לימודי המשך 
לתואר שני בכלכלה פיננסית

 ,AccounTech מועמדים בתוכנית בחשבונאות
יוכלו להגיש מועמדות ללימודי המשך לתואר שני 

בכלכלה פיננסית בשכר לימוד מופחת בגובה שנת 

לימודים אחת ובתעריף של תואר ראשון. קבלה 
סופית מותנית בהשגת ציון ממוצע מצטבר של 80 

 בתואר הראשון וראיון אישי.
במסגרת התואר השני הסטודנטים יקבלו הכשרה 
מעמיקה בתחום הכלכלי-פיננסי תוך רכישת כלים 

כמותיים, תאורטיים ומעשיים בתחומי הכלכלה, 
המימון, ניהול הסיכונים ונושאים יישומיים נוספים. 

התוכנית בכלכלה פיננסית נלמדת באנגלית.

)FVF( פורום שווי הוגן
הפורום )Fair Value Forum( הוקם בכדי לייצר שיח 

מקצועי פורה בסוגיות אקטואליות וכולל מומחים 
מובילים מהאקדמיה, הפרקטיקה והרגולציה בתחומי 
החשבונאות הפיננסית והמימון. בוגריה המצטיינים של 

התוכנית מהווים את הצוות המקצועי של הפורום.

מלגות ייחודיות
מעבר למלגות השונות המוצעות באוניברסיטת 

רייכמן, קיימות מספר מלגות ייחודיות עבור 
סטודנטים הלומדים בתוכנית בחשבונאות: מלגות 
מצוינות מטעם המשרדים הגדולים לראיית חשבון 

ומלגות מטעם לשכת רואי חשבון. 
פרטים בדבר הגשת מועמדות לקבלת המלגות 

יפורסמו במהלך שנת הלימודים.

בחינות הסמכה לראיית חשבון
כמקובל במוסדות להשכלה גבוהה, בוגרי התוכנית 

פטורים מבחינות מועצת רואי חשבון. עם סיום 
לימודי התואר, רשאים בוגרי התוכנית בחשבונאות 

AccounTech לגשת לשתי בחינות ההסמכה 
הסופיות של מועצת רואי חשבון. על-פי נתוני מועצת 
רואי חשבון, מאז הקמתה, בוגרי התוכנית מצליחים 

להשיג ציונים ושיעורי מעבר מהגבוהים בארץ.



תוכנית המלגות "קרן אור"
התוכנית מאפשרת למועמדים בעלי פוטנציאל 

לימודי גבוה המגיעים משכבות סוציו-אקונומיות 
חלשות, לרכוש תואר אקדמי במנהל עסקים 

וחשבונאות, במדעי המחשב או בכלכלה ויזמות. 
התוכנית מיועדת למועמדים שאינם עומדים בתנאי 
הקבלה של המוסדות להשכלה גבוהה והינם יוצאי 

שכונות מצוקה ועיירות פיתוח, ששירתו שירות צבאי 
או לאומי מלא. מי שפטור משירות צבאי או לאומי 

יוכל להגיש מועמדות אם שירת שירות אזרחי או 
התנדבותי.

מפגשי זרקור לקראת ההתמחות
מפגשי זרקור ייעודיים אשר מפגישים בין הסטודנטים 
לבין בכירים בפירמות המובילות לראיית חשבון, שם 

נחשפים הסטודנטים לעשייה המקצועית, לומדים 
על האתגרים היומיומיים עימם מתמודדים רואי 

החשבון ומקנים לעצמם את הזכות למפגש בלתי 
אמצעי וראשוני עוד טרם סיום התואר.

פיתוח כישורים וחשיבה יזמית
CO-OP קורס התמחות בסטארט-אפים

הזדמנות להצטרף לסטארט-אפ צעיר, ללמוד 
בו מתוך התנסות בשטח ולחוות את המשמעות 

של יזמות כבר במהלך הלימודים. בין מטרות 
הקורס: הבנה מעמיקה של התהליכים בחברה 

יזמית צעירה, הבנת התפקידים הארגוניים וחיזוק 
הנטוורקינג ולמידה מתוך התנסות מעשית.

תוכנית ZELL ליזמות
התוכנית מיועדת לסטודנטים מצטיינים בשנת 
הלימודים האחרונה ללימודי התואר הראשון. 

התוכנית מספקת לסטודנטים פלטפורמה ייחודית 
ללמידה על תחום היזמות, תוך הקמת מיזם חדש. 

לאורך השנה הסטודנטים רוכשים מגוון רחב של 
כלים מעשיים וידע תאורטי אודות הקמה וניהול 

מיזמים, תוך ליווי צמוד של צוות התוכנית ומנטורים 
מובילים. מתחילת התוכנית הקימו בוגריה 158 

חברות, מהן 25 נמכרו, 5 הונפקו ו-93 אחרות עדיין 
פעילות.



מה תלמדו?
רשימת קורסים חלקית:

Data Science-ו Big Data >
< אקסל לחשבונאים

< חשבונאות ניהולית וטכנולוגית 
< סדנה ביזמות לחשבונאים

 Introduction to R programming >
and machine learning   

< מיסוי בינלאומי
< משפט לחשבונאים

< טכנולוגיית מידע וסייבר
< מיסוי תאגידים 

< דוחות כספיים מאוחדים

לסטודנטים מצטיינים: אפשרות להרחיב 
את הידע באמצעות שילוב קורסים נוספים 

מטעם בית הספר למדעי המחשב.  



054-7318396

AccounTech התוכנית בחשבונאות 
באוניברסיטת רייכמן

www.runi.ac.il :לפרטים נוספים
 ִמנהל רישום וקבלה:

09-9527200    

rishum@idc.ac.il    

D
esign: sarahliberm

an.net

בתי הספר
באוניברסיטת רייכמן:

בית ספר הארי רדזינר למשפטים
בית ספר אריסון למנהל עסקים

בית ספר אפי ארזי למדעי המחשב
בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה

בית ספר סמי עופר לתקשורת
בית ספר ברוך איבצ'ר לפסיכולוגיה

בית ספר טיומקין לכלכלה
בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן

בית ספר אדלסון ליזמות
בית הספר הבינלאומי ע"ש רפאל רקנאטי


