
 
 

  

 בחשבונאות תואר שני -זדף מידע לקראת הרישום לשנה"ל תשע" 

  זתשע" שנה"ל למחזור לימוד ל 
________________________________ 

 שישי-יחמישלימוד  ימי

 

ז לשנה"ל תשע" בחשבונאות ברכות על קבלתכם לתוכניתהתואר השני לתלמידי 

 ומהנה. הפורייאנו מברכים אתכם בשנת לימודים 

 להלן מידע חשוב שעשוי לסייע לכם בעת ההרשמה. 

 מערכת פריא"ל

, מתבצעת באמצעות מערכת ההרשמה בחשבונאות לתואר שני ההרשמה לתכנית הלימודים 

 אוניברסיטה. מערכת פריא"ל, וזאת ללא כל צורך בהגעה ל -האוניברסיטאית באינטרנט 

. בתואר השניעם כניסתך לרישום תוצג בפניך תוכנית הלימודים לפיה תלמד/י במהלך שנת לימודיך 

 לכלבחשבונאות הינה מובנית וסגורה, על כל התלמידים להירשם  לתואר שניהתכנית 

 הקורסים הניתנים בתכנית. 

 הכניסה למערכת

בקמפוס )ובכלל זאת מכיתות הכניסה למערכת הרישום אפשרית מכל מחשב המקושר לאינטרנט 

  המחשבים בספריה( ומחוצה לו )בבית, במשרד וכו'( בכתובת:

 http://priel.biu.ac.il/yedion/fireflyweb.aspx?prgname=login 

 לסטודנטנשלח . הקוד האישי קוד אישית.ז והכניסה למערכת פריא"ל מתבצעת באמצעות מס' 

קיבל קוד אישי, או שקיבל סיסמה אבל היא לא  סטודנט אשר לאבדואר, בצירוף חלון הזמן. 

כמו כן, ניתן לפנות  .ישירות לתיבת הדוא"ל בכניסה לאתר פריא"ל שליחת קוד לבצע יוכלמתאימה, 

  biu9392@mail.biu.ac.il: * או בדוא"ל9392למדור שמ"ע לשחזור הקוד האישי, בטל' 
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 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 

רשם בשני הלילות העוקבים ליום הרישום בין ילאחר פרק זמן זה, יכול כל סטודנט לה באותו זמן.

 . 23:59 -18:00ובלילה השלישי בין השעות  03:00 -18:00השעות 

לבירור השעות בהן נפתח חלון הזמן ניתן לפנות לאתר פריא"ל ולהיכנס באמצעות הסיסמא בכל 

 זמן שהוא. 

)הואיל  מזכירות התוכניתחלון הרישום באמצעות פנייה ל לא ניתן לשנות אתלתשומת לבכם, 

 והוא נקבע ע"י המערכת הממוחשבת האוניברסיטאית(!

 הרישום במערכת הממוחשבת יתאפשר רק לסטודנטים אשר הסדירו את תשלום המקדמה.

 

 תמיכה טכנית ומקצועית

המופיעים באתר ניתן לקבל מצוות פריא"ל, באמצעי הקשר   –תמיכה טכנית בהפעלת המערכת 

 ההרשמה.

או  03-5317000בכל בעיה טכנית הקשורה לרישום בפריא"ל ניתן לפנות למדור שמע בטל' 

9392.* 

 תוכנית לפי הכתובת:ל ייעוץ והרישוםאם נתקלת בבעיה, תוכל/י לפנות במייל ל 

cpa.co.il-advice@barilan   :(5321905-03* )6780או בטלפון . 
 

 לימודי יהדות 

על פי הדרישות הכלליות לתואר שני ,סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון במסוד שאינו 

אילן ילמדו שני קורסים מתוקשבים) לימוד באמצעות האינטרנט( ביהדות. -אוניברסיטת בר

אילן ילמדו קורס מתוקשב אחד סטודנטים אשר סיימו את התואר הראשון באוניברסיטת בר 

 ביהדות.

 בקשות לפטורים יש להעביר לוועדה לתואר שני.
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 *כיתת לימוד שעות לימוד  שם המרצה שם הקורס קוד הקורס יום

 טרם נקבע 12:00-13:30 דר' אבי מזור  מיזוגים ורכישות  66-986 חמישי      

  14:00-15:30 דר' איצקוביץ צבי נגזרים פיננסים 66-980 חמישי

  16:00-17:30 ניר דובדבני פיתוח עסקי ומכירות 66-993 חמישי

  18:00-19:30 רו"ח רן ארצי  תכנון מסים גלובלי 66-973 חמישי

מערכות ניהוליות  66-991 חמישי

 בארגון

  20:00-21:30 רו"ח שי ארנרייך

      

 רו"ח צביקה גנץ פיננסי  ERP 66-989 שישי 

  טסלרו"ח אופיר 

08:00-09:30 

10:00-11:30 

 

  12:00-13:30 רו"ח יואב לביא  מודלים להערכות שווי 66-982 שישי

    קורסים מתוקשבים 

   חגי ישראל* 02-099 

 תלמוד הלכה ומנהג .

סטודנטים בוגרי בר אילן  

 ושלוחותיה פטורים מקורס זה 

 

 *לימודכיתת  שעות לימוד  שם המרצה שם הקורס קוד הקורס יום

 גב' דורית עוזיאל ניהול משא ומתן  66-979 חמישי      

  דר' אבי מזור 

 טרם נקבע 12:00-13:30

מבנה מערכת  66-972 חמישי

 הבנקאות

  14:00-15:30 דר' יובל ריבנוביץ

רו"ח אייל  מיסוי פנסיוני 66-987 חמישי

/ רו"ח דן  מנדלאוי

 ארז

16:00-17:30  

רו"ח מרכז קורס  בנדל"ןהשקעות  66-992 חמישי

 ניר זכלינסקי 

18:00-19:30  

שיווק דיגיטלי  66-994 חמישי

 למנהלים

  20:00-21:30 בני דרורי

      

מרכזת קורס :  ( BIבינה עיסקית ) 66-988 שישי 

 רו"ח לבנת שוורץ

08:00-09:30 

10:00-11:30 

 

ניהול השקעות  66-992 שישי

 וסיכונים
 הלל בש

12:00-13:30  

    קורסים מתוקשבים 

דיני עסקים במשפט  02-561 

 העברי *

   דר' ברבי בן ציון

כל סטודנט יחויב בהגשת   סמינר בחשבונאות ** 66-985 

בחשבונאות  ןעבודת סמינריו

בתחילת השנה תתקיים 

 פגישה עם המנחה .

 

 בחשבונאות תואר שני -מערכת שעות
 'אסמסטר   - זתשע" שנה"ל למחזור לימוד ל 

________________________________ 

 שישי-חמישי לימוד  ימי

 
  :סמסטר ראשון

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

 * יתכנו שינויים  במערכת.**
 

 סמסטר שני : 


