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Uהחוג לחשבונאות 
 

U('שנה ד) שנת השלמה 
 

U 6201אוקטובר   זע"מחזור תש -לוח זמנים 
 
 
 

 יתקיימו במועדים הבאים: ע"זלימודי שנת השלמה בשנה"ל תש
 

Uמחצית ראשונהU :6.1.2017  -  27.10.2016  -  5.9.2016 -פרט לקורס "חשבונאות פיננסית מתקדמת" שיתחיל ב. 
 .באתר מתפרסמים: המועדים + ב' נות מועד א'יבח

 
 

Uמחצית שנייהU :28.4.2017  -  29.1.2017  
 התאריכים מופיעים בהמשך.השיעורים ב"ביקורת חשבונות מתקדמת" יחלו בחופשת הסמסטר בין המחציות, 

 .באתר מתפרסמיםב': המועדים א' + מועד  תבחינו
 

 
 . לחשבונאות החוגנטרנט של האימידע מפורט על שנת ההשלמה מופיע באתר 

 .MyTAUובמערכת  החוגמערכת השעות המעודכנת מופיעה באתר 

 
 
 

U שכר לימוד והרשמה 
 

 .רווחה ואבטחה  -ר תשלומים נלווים עבו ₪ 812  ובנוסף₪ ,  22,250.-  זבשנה"ל תשע" ת ההשלמהעלות לימודי שנ
 .03 - 6406720פקס למדור שכ"ל : ניתן לוותר על סעיף שירותי הרווחה באמצעות משלוח הודעה ב

 
 שיופק ע"י היחידה לשכ"ל.  1יתאפשר לאחר תשלום שובר מס'  הרישום ללימודי שנת ההשלמה

 פנקס התשלומים ישלח לתלמידים המסיימים את כל החובות לתואר בסמסטר ב' תשע"ו וטרם סגרו את התואר. 
 ג.תלמידים אשר סגרו את התואר מתבקשים לפנות למזכירות חו

 
 , גם אם בהוראת התשלום מצוין מועד מאוחר יותר.2.9.2016 -שישי ההוא יום  1המועד האחרון לתשלום שובר מס' 

 מסגרת תשלומי שנת ההשלמה.ב , ויקוזז לאחר הרישום לקורסים,הוא כללי 1לתשומת לבכם, שובר מס' 
 

 סיוע מזכירות החוג. הרישום לקורסים יתבצע ב

 .5.9.16בחשבונאות פיננסית, בתאריך  הראשוןחולקו לתלמידים בשיעור ילקורסים רישום הטפסי 

 

 

 

 
 



 

 

Uקורס "חשבונאות פיננסית מתקדמתU" 

U זתשע" -שנת השלמה 
 

U2016אוקטובר -ספטמבר יםמועדי השיעורים והתרגילים בחודש: 

 

 ן אבריאןדורי רו"חקבוצת  –ה'   –א'  בקורס יוצעו שלוש קבוצות תרגיל בחלוקה לפי שמות משפחה : 

 רועי לוי רו"ח קבוצת  –מ'    –ו'     

 קבוצת רו"ח נועה פריג' –ת'   –נ'     

 

 חדר מרצה/מתרגל שיעור/תרגול שעות יום תאריך

 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 שנייום  5.9.16
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 רביעייום  7.9.16

 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 ראשוןיום  11.9.16
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 שלישייום  13.9.16

 תרגיל 15:00-22:00 רביעייום  14.9.16
 דורין אבריאןרו"ח 

 רועי לוירו"ח 

 נועה פריג'רו"ח 

 רקנאטי 406חדר 

 רקנאטי 407חדר 

 אטירקנ 408חדר 

 תרגיל 15:00-22:00 ראשוןיום  18.9.16
 דורין אבריאןרו"ח 

 רו"ח רועי לוי

 נועה פריג'רו"ח 

 רקנאטי 406חדר 

 רקנאטי 407חדר 

 רקנאטי 408חדר 
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 שנייום  19.9.16
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 חמישייום  22.9.16
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 שנייום  26.9.16

 תרגיל 15:00-22:00 רביעייום  28.9.16
 דורין אבריאןרו"ח 

 רועי לוירו"ח 

 נועה פריג'רו"ח 

 רקנאטי 406חדר 

 רקנאטי 407חדר 

 רקנאטי 408חדר 
 רקנאטי 104חדר  ייקבע בהמשך שיעור 8:15-14:00 שישייום  30.9.16
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 חמישייום  6.10.16

 8:15-14:00 שישייום  7.10.16
(משותף  תרגיל

 רקנאטי 104חדר  ייקבע בהמשך לכל הקבוצות)
 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 ראשוןיום  9.10.16

 רקנאטי 104חדר  יעל ג'רסירו"ח  שיעור 8:15-14:00 שנייום  10.10.16

 תרגיל 15:00-22:00 רביעייום  26.10.16
 דורין אבריאןרו"ח 

 רועי לוירו"ח 

 נועה פריג'רו"ח 

 רקנאטי 406חדר 

 רקנאטי 407חדר 

 רקנאטי 408חדר 
 
 
 ייתכנו שינויים במועדים ובשעות הלימוד. *

 הלימודים.נוספים ייקבעו ויפורסמו במהלך  שיעורי השלמה *



 

 

 

  "ביקורת חשבונות מתקדמת"קורס 

 זתשע" -שנת השלמה 

 

 

 מועדי השיעורים שיתקיימו לפני תחילת הסמסטר:
 

 

 חדר שעות יום תאריך

 רקנאטי 104חדר  16:00-22:00 רביעייום  25.1.2017

 רקנאטי 104חדר  16:00-22:00 חמישייום  26.1.2017

 רקנאטי 104חדר  08:00-14:00 שישייום  27.1.2017

 
 
 יתפרסם בקרוב בסילבוס של הקורס באתר החוג. כל השיעוריםמידע מפורט על  *

 



 

 

 קורסי המסים

 זתשע" -שנת השלמה 

 

 

 קורסים בתחום המסים.  2יוצעו  זבשנה"ל תשע"

 :הקורסים יתקיימו במתכונת חצי סמסטריאלית, במהלך המחצית הראשונה של שנת ההשלמה.  להלן הפירוט

 
 

 ימי חמישי  -מסוי היחיד    1211.4126

27.10.2016 
 

 15:30 - 18:00  -עו"ד יום טוב אבדי   -שיעור 

 18:15 - 21:00   -    גב' ליטל יאראק   -תרגיל 

 עו"ד טינה קפלן              

              

 104חדר 

 

3.11.2016 

10.11.2016 

17.11.2016 

24.11.2016 

1.12.2016 

 

    

    

 חמישיימי   -מסוי חברות מתקדם    1211.4132

8.12.2016  

 15:30 - 18:00     -רו"ח ציפי יוסף  -שיעור 

 18:15 - 21:00    -רו"ח אסי מזוז    -תרגיל 

 רובי בוטבול  רו"ח              

 

 104חדר 

 

15.12.2016 

22.12.2016 

29.12.2016 

5.1.2017 

6.1.2017 -  

 יום שישי!

 08:00 - 10:45שיעור: 

 11:00 - 13:45תרגיל: 
 

 

 

 


