דף מידע – תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות – שנת הלימודים תשפ"ב
תלמידים יקרים,
החוג לחשבונאות של אוניברסיטת תל אביב מציע לתלמידיו תכנית לימודי השלמה בת סמסטר אחד לקראת הגשה לבחינות מועצת רואי
חשבון במועד אביב  .2022התכנית מיועדת אך ורק לתלמידי החוג לחשבונאות של אוניברסיטת תל אביב .תלמידים המסיימים בהצלחה
את לימודי תכנית ההשלמה זכאים לפטור מכל בחינות מועצת רואי חשבון למעט הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת
חשבונות מתקדמת.
מתכונת הלימודים מאפשרת לתלמידים לקצר בשנה את מסלול ההכשרה לקראת רישיון רו"ח ולהתחיל את תקופת ההתמחות המעשית
מיד עם סיום הלימודים לתואר .חשוב לציין כי אנו מתואמים עם מועצת רואי החשבון וכן עם משרדי רו"ח הגדולים שנערכים לקליטה
מוקדמת שלכם להתמחות ויעמדו אתכם בקשר בנוגע לכך בתקופה הקרובה.
מתווה לימודי ההשלמה מבוסס על שלושה נדבכים .הנדבך הראשון כולל את קורסי סמסטר א' ,אשר מיועדים להשלמת ידיעות חסרות
שלא נרכשו במסגרת לימודי התואר בשלושה תחומי ידע )מסים ,ביקורת חשבונות ,חשבונאות פיננסית( ,ושעל בסיסם יינתן הפטור
משלוש בחינות המועצה .הנדבך השני כולל תמיכה בלימוד עצמי לקראת בחינות המועצה הסופיות במהלך סמסטר ב' .הנדבך השלישי
כולל סדנאות הכנה מרוכזות לשתי בחינות המועצה הסופיות ,אשר תתקיימנה בקיץ ותתבססנה על תרגול אינטנסיבי וסימולציות
היבחנות .להלן פרטים על המתווה:
בטרם פתיחת לימודי ההשלמה יתקיימו שיעורי רענון וחזרה:
בביקורת חשבונות מתקדמת –  6.10.21בשעות  – 16:00-20:00רו"ח ניר זיכלינסקי
בחשבונאות פיננסית מתקדמת –  7.10.21בשעות  – 09:00-17:00מר אור אבידוב
שיעורי רענון בנושאי ליבה בחשבונאות פיננסית בהיקף של  8ש"ס.
במסגרת הרענון יינתנו דגשים בנושאים נבחרים וייפתרו שאלות מבחינות עבר בקורסים שנלמדו במהלך התואר.
נדבך א' :קורסי השלמת ידע בסמסטר א'
תקופת הלימודים 10 :באוקטובר  2021עד  9בינואר .2022
שם הקורס

שם המרצה

נושאים מתקדמים בביקורת חשבונות

רו"ח ניר זיכלינסקי

נושאים מתקדמים בחשבונאות פיננסית

ד"ר דייבי דישטניק

מסוי היחיד
)קורס חצי סמסטריאלי ,קורס בזום(
מסוי חברות מתקדם
)קורס חצי סמסטריאלי ,קורס בזום(

רו"ח רחל אקוקה
רו"ח ציפי יוסף-סקלר

היקף שעות
 4ש"ס הרצאה
 2ש"ס תרגול
 4ש"ס הרצאה

ימי הלימוד
יום ד' 16:00-21:30
יום ה' 16:00-21:30

 2ש"ס תרגול
 2ש"ס הרצאה

המחצית הראשונה של הסמסטר

 1ש"ס תרגול

יום ו' 8:30-14:00

 2ש"ס הרצאה

המחצית השנייה של הסמסטר

 1ש"ס תרגול

יום ו' 8:30-14:00

סילבוסים של הקורסים יפורסמו בסמוך לאחר פרסום המיקוד של מועצת רו"ח לבחינות הרישוי.

סיום בהצלחה של קורסי סמסטר א' יעניק את האישור למועצת רואי חשבון על סיום לימודי ההשלמה .אישור זה מקנה את הזכאות
לפטור משלוש בחינות של מועצת רואי חשבון.
לוח הלימודים נקבע כך שיתאפשר לסטודנטים לשלב את הלימודים עם התמחות מעשית בהתאם לתקנות רואי חשבון בנוגע להיקף
ההתמחות וזמניה )לפי תקנה 24ד) .א( מתמחה יעסוק בהתמחות  35שעות לפחות בשבוע עבודה של חמישה ימי עבודה לפחות ,בשעות
שעד תשע בערב ולא פחות מארבע שעות התמחות ביום(.
נדבך ב' :תמיכה בלימוד עצמי
תמיכה נוספת תינתן לסטודנטים לאורך שנת הלימודים כולה .זאת באמצעות ערכת למידה אינטרנטית )ערכת קורסים מתוקשבים( של
חברת  GOOLהכוללת חזרה מקיפה ומעמיקה על כל חומרי הלימוד בחשבונאות פיננסית ותרגול שלהם ברמה של בחינות מועצה ,וכן
דרך אתרי הקורסים )שיהיו פתוחים עד למועד האביב של בחינות המועצה ויכללו את חומרי הלימוד( ,פורום שאלות ותשובות שינוהל
דרך אתרי הקורסים ,שעת קבלה שבועית בכל אחד מהקורסים .כמו כן ,ספרי התקינה המעודכנים בביקורת ובחשבונאות פיננסית יחולקו
לתלמידים.
נדבך ג' :סדנאות קיץ מרוכזות להכנה לשתי בחינות מועצת רו"ח
סדנאות הכנה מרוכזות לשתי בחינות מועצת רו"ח הסופיות תתקיימנה בסמוך לפני מועד האביב של שתי הבחינות .שתי סדנאות ההכנה
תתבססנה על תרגול אינטנסיבי וסימולציות הבחנות.
תנאי קבלה :תכנית לימודי ההשלמה בחשבונאות מיועדת אך ורק לסטודנטים בחוג לחשבונאות של אוניברסיטת תל אביב .על המועמדים
למסלול לימודי ההשלמה לסיים בהצלחה את דרישות-הקדם הבאות :בעיות מתקדמות בחשבונאות א' ,בעיות מתקדמות בחשבונאות ב',
ביקורת דוחות כספיים ,מסוי מקרקעין ומע"מ .מועמדותם של סטודנטים בסמסטר האחרון ללימודים אשר אינם עומדים בכל דרישות
הקדם תבחן בצורה פרטנית ע"י ועדת קבלה .המעוניינים לגשת לבחינות המועצה במועד אביב )יולי-אוגוסט  (2022חייבים בסיום
התואר הראשון עד סוף הסמסטר הראשון )סמסטר א' תשפ"ב( בשני חוגי הלימוד.
שכר הלימוד והנחיות הרשמה :הרישום לתכנית יתקיים בתאריכים  .29.8.21-12.9.21שכר הלימוד )עבור כל מרכיבי התכנית(
בשנה"ל תשפ"ב הינו  9,800ש"ח ובנוסף תשלומים נלווים :אבטחה  535ש"ח ורווחה  336ש"ח .הרישום יתאפשר לאחר תשלום
שובר מס'  1שמופק ע"י היחידה לשכ"ל במהלך חודש אוגוסט והעברת אישור תשלום למזכירות החוג לחשבונאות .המועד האחרון
לתשלום שובר מס'  1הוא  ,29.8.21גם אם בהוראת התשלום מצוין מועד אחר .לתשומת לבכם ,שובר מס'  1הוא כללי ויקוזז לאחר
הרישום לקורסי תכנית ההשלמה .תלמידים אשר סגרו את התואר מתבקשים לפנות למזכירות החוג במטרה לפתוח לרישום את תכנית
לימודי ההשלמה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג לחשבונאות.

