
  

  

 

 

 

 

 

 

 2016מרץ 

 שלום רב, 

  .זחוג לחשבונאות בשנת הלימודים תשע"ללימודים ב על קבלתך ברכותיי

 . וחישובים מסחריים לת חשבונותמידע בעניין בחינת הפטור בהנהלהביא לידיעתך  אבקש

הקורס הראשון  -וחישובים מסחריים מהווה דרישה מוקדמת לקורס "יסודות החשבונאות"  לת חשבונותבהנה בחינת הפטור

עד תום השנה הראשונה  פטורהלעמוד בהצלחה בבחינת  יםונאות חייבחשב יוהבסיסי בלימודי החשבונאות. תלמיד

ציון המעבר . מסחרייםהאחד בהנהלת חשבונות והשני בחישובים  ,נפרדים תורכב משני חלקיםהפטור בחינת  .הםללימודי

רשימת הנושאים הנדרשים לבחינת הפטור ורשימת קריאות מומלצות ניתנות  .חלקיהבכל אחד משני  60הינו ציון של  בבחינה

 , 1TU16-http://recanati.tau.ac.il/accounting/yedion/2015U1T: שכתובתו ,להורדה מאתר האינטרנט של החוג לחשבונאות

  וכן נמצאות לחלוקה במזכירות החוג לחשבונאות.

מוצעת ע"י החוג לחשבונאות תלמידים המעוניינים בכך יוכלו לרכוש את הידע הנדרש לבחינת הפטור במסגרת מכינה ה

. ההשתתפות במכינה כרוכה , בסמסטר קיץ ובסמסטר א'פעמיים בכל שנת לימודים באמצעות לה"ב (לימודי הכשרה בניהול)

תלמידי המכינה יהיו זכאים לקבל את חומרי הלימוד (ספר הלימוד בחישובים . ש"ח 1,700בסך  מיוחד לימוד בתשלום שכר

ינת ) ללא כל תשלום נוסף וכן יהיו פטורים מתשלום דמי רישום לבחחומרים נוספיםו חוברת התרגילים והפתרונות, מסחריים

עם ישתקלל . הציון בבחינת הביניים ביניים בבחינתבמכינה ייבחנו במהלכה יבחרו להשתתף ים שתלמיד. אחת בלבד פטור

שקלול ציון  .משפר את הציון הסופייובא בחשבון רק במידה והוא  , אשר15%בשיעור של כציון מגן  הציון בבחינת הפטור

  במכינה. של ההשתתפותבחינת הביניים כציון מגן תקף אך רק לסמסטר 

על בסיס מצאי  .ש"ח 80בלבד בדמי רישום של  ת הפטורבחינללגשת אלא  ,ר שלא להשתתף במכינהובחל רשאיםם תלמידי

 עלותב , ובתיאום מראש, רשאים התלמידים לרכוש במזכירות החוג לחשבונאות את ספר הלימוד בחישובים מסחרייםקיים

 בספריית השאלהלגם חישובים מסחריים ניתן בהספר  ש"ח. 100 של עלותב פתרונותהתרגילים והש"ח ואת חוברת  80 של

 ניהול. ו מדעי החברה

בתום המכינה של ( 20.9.16 ,ג'יום תקיים בהקרובה תהבחינה הפטור מוצעת שלוש פעמים בכל שנת לימודים.  בחינת

לכל  להבחן בשלושה מועדים עוקביםו, זכאים לא םאבין במכינה  פו, בין אם השתתיםסטודנטהכל  ו).סמסטר קיץ תשע"

בחינת את  ושלא יעבר יםסטודנט. ש"ח 80 בסךדמי רישום תשלום כרוכה בחוזר של הבחינה מועד כל השתתפות בהיותר. ה

 .הם בחוג לחשבונאותיופסקו לימודי –שת המועדים ושלבכל הפטור 

 

http://recanati.tau.ac.il/accounting/yedion/2015-16


  

 

  , כמפורט להלן:7.6.2016  - 13.9.16  בתאריכיםו תשע" קיץהמחזור הקרוב של המכינה יתקיים בסמסטר 

 17:00 - 21:00 *שעות ,'גימי  ,7.6.16 - 13.9.16  :הנהלת חשבונות

 )17:00 - 20:00יתקיימו השיעורים בשעות  13.9.16 -ו 6.9.16(*בתאריכים:   

  17:00 - 20:00 שעות ,'הימי  ,9.6.16 - 4.8.16  :חישובים מסחריים

ש"ח  1,700 בסךשכר הלימוד למכינה ניתן לשלם את ותתבצע דרך המחשב.  19.4.16  'גתחל ביום למכינה ההרשמה 

 :לה"בשל האינטרנט באתר  להלן הלינק לביצוע התשלום באמצעות כרטיס אשראי בשני תשלומים ללא ריבית.
1TUhttp://store.lahav.ac.ilU1T מכינה בחשבונאות" שכותרתה את השורה השלישיתשל דף האינטרנט ש לבחור בצד ימין (י" 

 פתיחת המכינה מותנית במספר מינימלי של נרשמים.). ולבצע את התשלום

 תלמידים. להודיע על כך בכתב למזכירת המכינה יםייב, חהלאחר פתיחת מכינהב םלבטל השתתפות יםהמחליט תלמידים

 80רישום בסך דמי  הלימוד, למעט החזר מלא של שכר ויקבל 21.6.16 רישום למכינה עד לתאריך בבקשה לביטול ה ושיפנ

להחזיר  ותבקשלמכינה י םאת רישומ ושיבטל ים, תלמידכמו כן . לאחר מועד זה לא יינתן החזר כלשהו משכר הלימוד.ש"ח

 . גינהתשלום בב וביחויאת ערכת הלימוד או ש

  בשעות, ה' -א'בימים , גב' שלי מנדינך ניתן לפנות למזכירת המכינה,ולבחינת הפטור  בכל הנוגע למכינה הבהרותלשאלות ו

 .1TUShelym@tauex.tau.ac.ilU1T: "לדוא, 03–6409901טלפון: בבנין רקנאטי,  209, בחדר 9:00 –14:00

 

 

     

 בברכת הצלחה בלימודים,           

  אתי אינהורןפרופ'               

 המכינה בחשבונאות  תמרכז                               

 
 אין במכתב זה משום אישור קבלה לחוג לחשבונאות.
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