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מסלול לימוד שני-שישי
לתלמידי לימודי התעודה בחשבונאות ברכות על קבלתכם לתוכנית לשנה"ל
תשע"ז  -סמסטר א' ,אנו מברכים אתכם בשנת לימודים פורייה ומהנה.
להלן מידע חשוב שעשוי לסייע לכם בעת ההרשמה.
מערכת פריא"ל
ההרשמה לתכנית הלימודים ללימודי התעודה בחשבונאות ,מתבצעת באמצעות מערכת
ההרשמה האוניברסיטאית באינטרנט  -מערכת פריא"ל ,וזאת ללא כל צורך בהגעה
לאוניברסיטה.
ההרשמה מתבצעת עבור סמסטר א' וב'  .ההרשמה עבור סמסטר קיץ תתבצע בנפרד.
עם כניסתך לרישום תוצג בפניך תוכנית הלימודים לפיה תלמד/י במהלך שנת לימודיך בלימודי
התעודה .התכנית ללימודי התעודה בחשבונאות הינה מובנית וסגורה ,על כל התלמידים
להירשם לכל הקורסים הניתנים בתכנית.
לסטודנטים אשר הוענק פטור על אחד מהקורסים הבאים :מבוא לתורת המשפט ,דיני חוזים,
דיני מיסים א' ,דיני חברות ,דיני מסחר ועבודה או מקורס ביהדות הרשומה תמחק ע"י
מזכירות הסטודנטים במהלך חודש מתחילת הלימודים.
הכניסה למערכת
הכניסה למערכת הרישום אפשרית מכל מחשב המקושר לאינטרנט בקמפוס (ובכלל זאת מכיתות
המחשבים בספריה) ומחוצה לו (בבית ,במשרד וכו') בכתובת:
http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login
הכניסה למערכת פריא"ל מתבצעת באמצעות מס' ת.ז וקוד אישי .הקוד האישי נשלח לסטודנט
בדואר ,בצירוף חלון הזמן .סטודנט אשר לא קיבל קוד אישי ,או שקיבל סיסמה אבל היא לא
מתאימה ,יוכל לבצע שליחת קוד ישירות לתיבת הדוא"ל בכניסה לאתר פריא"ל .כמו כן ,ניתן
לפנות למדור שמ"ע לשחזור הקוד האישי ,בטל'  *9392או בדוא"לbiu9392@mail.biu.ac.il :

חלון זמן
מערכת הפריא"ל מקצה לכל סטודנט חלון הרשמה אשר נקבע מראש ע"י האוניברסיטה .חלון
ההרשמה עצמו הנפתח למשך ארבע שעות ורק בחלון זמן זה ניתן להירשם לקורסים המוצעים
באותו זמן .לאחר פרק זמן זה ,יכול כל סטודנט להירשם בשני הלילות העוקבים ליום הרישום בין
השעות  03:00 -18:00ובלילה השלישי בין השעות .23:59 -18:00
לבירור השעות בהן נפתח חלון הזמן ניתן לפנות לאתר פריא"ל ולהיכנס באמצעות הסיסמא בכל
זמן שהוא.
לתשומת לבכם ,לא ניתן לשנות את חלון הרישום באמצעות פנייה למזכירות התוכנית (הואיל
והוא נקבע ע"י המערכת הממוחשבת האוניברסיטאית)!
הרישום במערכת הממוחשבת יתאפשר רק לסטודנטים אשר הסדירו את תשלום המקדמה.

חלון הזמן לרישום ללימודי תעודה בחשבונאות:

ימי רביעי –ראשון ,

כ"ד -כ"ח תשרי תשע"ז 26-30/10/2016

תמיכה טכנית ומקצועית
תמיכה טכנית בהפעלת המערכת – ניתן לקבל מצוות פריא"ל ,באמצעי הקשר המופיעים באתר
ההרשמה.
בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום בפריא"ל ניתן לפנות למדור שמע בטל'  03-5317000או
.*9392
אם נתקלת בבעיה ,תוכל/י לפנות במייל לייעוץ והרישום לתוכנית לפי הכתובת:
 advice@barilan-cpa.co.ilאו בטלפון.)03-5321905( *6780 :

מחזור הלימודים תשע"ז סמסטר א' יפתח בתאריך:

ו' בחשוון תשע"ז06.11.2016 ,
בשנה"ל תשע"ז סמסטר א' יפתחו מסלול הלימוד כדלהלן:

מסלול ימי שני  -שישי
יום לימודים מרוכז אשר יתקיים ביום ב' ,הכולל בין  10ל  12שעות לימוד אקדמאיות.
לימודים ביום ו' בהיקף של  4עד  5שעות לימוד אקדמאיות ,החל משעה .8:00
 שימו לב! מועמדים אשר לומדים במקביל לתוכנית ,לימודי תואר נוסף באוניברסיטת בר אילן
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סמסטר ראשון:

מסלול לימוד שני-שישי

יום

קוד הקורס

שם הקורס

שם המרצה

שני

66-192-70

יסודות החשבונאות
ב'

טרם נקבע

הפסקה

שני
שני

66-289-70

תמחיר כלים ושיטות

טרם נקבע

שני

66-193-70

דיני מסים א'

טרם נקבע

שישי

יסודות החשבונאות
66-192-71
ב'
קורסים מתוקשבים
66-195-70
02-099-70

מבוא לתורת המשפט

חגי ישראל 

טרם נקבע

שעות לימוד

כיתת לימוד*

08:30-10:30
11:00-13:00
13:00-14:00

טרם ניקבע

14:00-15:30
16:00-16:45
17:15-18:45
19:00-20:30
08:00-10:00
10:30-12:30

עו"ד גלעד ברמן
דר' דב הרמן

* במהלך הסמסטר תתקיימנה מספר הרצאות פרונטאליות .הודעה על התאריכים המדויקים תימסר בתחילת
הסמסטר.
** יתכנו שינויים במערכת.

