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שנת השלמה  -שאלות ותשובות
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שאלה :האם תלמידי שנת ההשלמה נחשבים כסטודנטים מן המניין?
תשובה :כן .תלמידי שנת ההשלמה הם תלמידים מן המניין.
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שאלה :מהו היום האחרון לרישום למסלול שנת ההשלמה עבור בוגרי החוג לחשבונאות
באוניברסיטת תל אביב?
תשובה :לשנת ההשלמה ניתן להירשם בכל מועד עד לתחילתה .על התלמידים להודיע על
כוונתם להצטרף לשנת ההשלמה עד מועד זה באמצעות מייל למזכירות )עליזה עברון
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 .(alizae@tauex.tau.ac.ilלאחר מכן ההצטרפות לשנת ההשלמה תהיה על בסיס מקום
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פנוי.
שאלה :מאילו מבחני מועצה זכאי לפטור תלמיד המסיים את שנת ההשלמה )לעומת מי
שמחליט ללמוד לבד(?
תשובה :סיום שנת השלמה פוטר מכל בחינות המועצה למעט שתי בחינות סופיות ב' –
בחשבונאות ובביקורת חשבונות .מי שאינו לומד שנת השלמה חייב בבחינות סופיות א'.
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שאלה :מהו מחיר שנת ההשלמה?
תשובה :מחיר שנת ההשלמה בתשע"ז הוא  22,250ש"ח  812 +ש"ח לתשלומים נלווים
)רווחה ואבטחה( ,עליהם ניתן לוותר באמצעות משלוח הודעה למדור שכ"ל )לפקס
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שמספרו .(03-6406720 :שכר הלימוד באוניברסיטת תל אביב נמוך יחסית למוסדות
אחרים.
שאלה :האם תשלום שכר הלימוד בשנת ההשלמה כולל חומרי לימוד או שיש לרכוש את
החומרים בנפרד?
תשובה :עלות שנת ההשלמה באוניברסיטת תל אביב כוללת רכישת ספרי התקינה
בחשבונאות ובביקורת .הספרים נרכשים ברכישה מרוכזת ומחולקים במזכירות החוג.
מחיר הספרים כלול במחיר שכר הלימוד.
U

U

1

U

שאלה :מתי ניתן לשלם את שכר הלימוד לשנת ההשלמה?
תשובה :המועד האחרון לתשלום שובר מס'  1הוא יום שישי ה ,2.9.2016 -גם אם
בהוראת התשלום מצוין מועד מאוחר יותר .לתשומת לבכם ,שובר מס'  1הוא כללי ,ויקוזז
לאחר הרישום לקורסים ,במסגרת תשלומי שנת ההשלמה .בוגרים שפנקס השוברים לא
יגיע אליהם ,יפנו ביזמתם למדור שכר לימוד לביצוע התשלום הראשון.
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שאלה :מתי מסתיימת המחצית הראשונה ומתי מתחילה המחצית השנייה בשנת
ההשלמה? האם מתקיימת חופשה בין שתי המחציות ?
תשובה :מחצית ראשונה ,27.10.16 - 6.1.17 :מחצית שניה .29.1.17 - 28.4.17 :קיימת
חופשה בין המחציות שבה מתקיימות בחינות החצי הראשון של שנת ההשלמה )מסים
וחשבונאות פיננסית( .כמו כן ,השיעורים המוקדמים בביקורת חשבונות מתחילים בשבוע
האחרון לחופשה.
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שאלה :מדוע לא ניתן לרכז את לימודי שנת ההשלמה ליומיים בשבוע ,כמו במקומות
אחרים?
תשובה :התוכנית נקבעה לאחר שיקול דעת מקיף .ברור שלא ניתן לקחת בחשבון את
ההעדפות של כולם .קיימות תכניות מרווחות יותר במוסדות מקבילים ,אך פריסה זו
גורמת לדחייה בגישה לבחינות המועצה.
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שאלה :יש שמועות שלא תמיד מגישים לבחינות המועצה תלמידים שקיבלו  60בבחינות
הפנימיות .האם באמת זה כך?
תשובה :כל מי שמקבל ציון עובר במבחנים הפנימיים ,יוגש לבחינות מועצה.
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שאלה :הסמסטרים קצרים )יחסית לשנת לימודים רגילה( ועמוסים מאוד ,מה שמונע
מהתלמידים חזרה על החומר שנלמד לקראת השיעור הבא .לדוגמה ,שיעורים מתקיימים
לאורך כל יום חמישי )שעות  ,(8:00-22:00ומיד למחרת )יום שישי( מתקיימים השיעורים
החל מ 08.00-עד  .14.00צפיפות זו מקשה על "עיכול" החומר בין שיעור לשיעור .האם ניתן
לתכנן מערכת שעות מרווחת יותר ,שתאפשר רווח בין ימי הלימוד?
תשובה :שנת ההשלמה מתוכננת לשני סמסטרים מחודש אוקטובר ועד חודש אפריל
)בניגוד למוסדות אחרים הפורסים את התכנית על פני שלושה סמסטרים( ,ותכנית
הלימודים מחולקת לימי השבוע ומרווחת ככל שניתן תחת האילוץ הזה .עקב החומר הרב
שיש לכסות לפני המועצה לא ניתן למנוע לימודים בימים עוקבים.
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שאלה :בשנת תשע"ו סטודנטים למדו בכיתת  104ברקאנטי .האם ניתן לעבור לכיתה
מרווחת יותר ,ורצוי "מדורגת" ,המאפשרת תצפית נוחה לכל הנוכחים בכיתה.
תשובה :כיתה  104היא המרווחת ביותר בבניין הפקולטה לניהול ,ומיועדת לשיעורים
מרובי-תלמידים .כיתות התרגילים אף הן מוקצות בהתאם לחלוקה ל 3-קבוצות תרגיל.
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שאלה :מהם הליכי הרישום לבחינות מועצת רו"ח ,ומה התשלום?
תשובה :ניתן להירשם ולשלם דרך אתר מועצת רואי חשבון או בבנק הדואר .הנחיות
ופרטים נוספים באתר מועצת רואי חשבון.
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שאלה :הרישום לבחינות המועצה כרוך בפתיחת תיק ובתשלום אגרה .פרטים באתר
מועצת רואי חשבון  -משרד המשפטים .האם ניתן לבצע רישום מרוכז על ידי האוניברסיטה
לכלל הסטודנטים? האם קיימת השתתפות האוניברסיטה בתשלום האגרה?
תשובה :אגרות התשלום למועצת רו"ח מוטלות על ידי המדינה על פי חוק רו"ח )בדומה
למגוון תשלומים ואגרות בתחומים שונים( ,והרישום מתבצע עצמאית ע"י הפונים בזמנם
ובהתאם לשיקול דעתם .לאחר מעבר בחינות המועצה יידרשו תלמידים לשלם אגרת רואי
חשבון שנתית.
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