
 

 

 2020נובמבר כסלו תשפ"א, 
 
 
 מצטיינות זוכים בתחרות עבודות סמינריות              
 

עבודות   שבוצעועשרות  גבוהה  באיכות  לחשבונאות  סמינריוניות  בחוג  הסמינרים  נשלחו    במסגרת 
העבודות   .תומצטיינ  עבודות  ועדת הפרס בחרה ארבע  .לתחרות העבודות המצטיינות של מכון קסירר

 , איכות העבודה, וכתיבה חדה וברורה. חדשני הנמצא בחזית עולם החשבונאות  נושא מחקר נבחרו בשל  
 

 :הזוכותהעבודות 
 

 חברות במשק הישראלי  יהשפעת נוכחות רו"ח מוסמך בדירקטוריון על ביצוע
 ליאת זלצמן, רוזית מור, רביד מרקוביץ, רותם סולומון

 
 הקשר בין ביצועי הפירמה לבין העלאת שכר המנהלים הבכירים

 סגו'ד בשיר, חנין ג'לגו'לי, רזאן מסארוה, אמאני עייאט
 

 מטריקס אי.טי. בע"מ 
 יובל אפרת, ניר טל, יניב יציב 

 
 הביטוחהגבלת התגמול בענף  

 יהודה, ליאם גולברי, רון ליטבק, יובל שטרית -רועי בן
 

 . )פורסםי מועד( שיתקיים בקרוב ירטואליוו מקצועיפרס כספי ותעודת הצטיינות יוענקו במסגרת כנס 
 

 
 

 ברכות לזוכים!
 
 



 

 

 לסטודנטים בחוג לחשבונאות קול קורא

 מענקי הצטיינות לעבודות סמינריוניות

 2020יוני  -סיון תש"פ 

מכון קסירר למחקר בחשבונאות הוקם בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ביזמת רו"ח יוסף 

 חלק יםלוקח פעילויות המכוןבלהעמיק את המחקר והידע בחשבונאות בישראל.  במטרה ז"לקסירר 

הצטיינות של המכון מעוניין לעודד רו"ח מובילים, מנהלי כספים בכירים, רגולטורים ואנשי אקדמיה. 

חוג בטודנטים בין עבודות סמינריוניות שהוגשו על ידי ס ע"י עריכת תחרות סטודנטים בחשבונאות

 .חשבונאותל

שקלים כל אחד  4,000ארבעה מענקים בסך עד  סטודנטים בחוג לחשבונאותליעניק מכון קסירר 

, באיכות הנושא הנחקר רלבנטיותבהבאה לידי ביטוי עבודות סמינריוניות עבור הצטיינות בכתיבת 

 .לעולם החשבונאות של תוצאות המחקר תחשיבווב הנתוח

 

 לשיפוט ת עבודותגשתנאים לה

 ציון  ווקיבלתש"פ שלמדו בשנת בחוג לחשבונאות קבוצת סטודנטים של ה סמינריונית דעבו

ר בחשבונאות ניסמב, ומימשל תאגידי סמינר בחשבונאות ניהולית( ב90)מעל  גבוה

 נתוח דוחות כספיים.סמינר בפיננסית או 

  בעלת רמת נתוח גבוהה ומציגה , רלבנטיהעבודה הסמינריונית עוסקת בנושא מחקר

 תחומי מקצוע ראיית החשבון.אחד מתוצאות בעלות עניין רחב ב

 

 אופן הגשת העבודות

 :PDFכותבי העבודה ישלחו שני מסמכים בפורמט 

 :המפרט אחדעמוד  .1

  ,שם  שם העבודה הסמינריונית,מספרי תעודות זהות, כתובות מייל, שמות הכותבים

בלה העבודה בקורס, יהקורס במסגרתו הוגשה העבודה, שם מרצה הקורס, הציון שק

 מועד הגשת העבודה. 

  שורות(. 10)עד החשבון  יתאיראחד מתחומי מקצוע העבודה ל תתרומהסבר לגבי 

 . עצמה העבודה הסמינריונית .2

 

הגשת .  kasierer@tauex.tau.ac.ilבכתובת  ת מכון קסיררושני המסמכים ישלחו אל מזכיר

 ר לא ידון בעבודות שיוגשו באחור.מכון קסירבחצות.  30.8.20עבודות סמינריוניות עד 

בעקבות הערות סטודנטים רשאים לבצע שיפורים בעבודה )כלומר מותר להכניס שיפורים בעבודה 

 כדי להגביר את איכות העבודה שהוגשה במקור למרצה הקורס(. המרצה/בודק 


