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 .קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצה בדיני מסים א
הקורס הינה ליצור מסגרת לימוד מובנית וממוקדת של כל הנושאים שנכללים במיקוד לבחינה תוך מתן יחס אישי לכל סטודנט והתאמת סגנון  מטרת 

 .ההוראה לקשיים הנפוצים של הסטודנט
 .תרגול יעיל וממוקד השם דגש על איכות התרגול

זאת תוך תרגול שאלות   –איך להתמודד  עם לחץ הזמן בבחינה בזמן אמת ועוד , איך לענות נכון על כל שאלה, התמקדות מעמיקה בסוגי השאלות
 .מבחינות מועצה קודמות

 .מועד סיום הקורס נקבע למספר שבועות לפני מועד הבחינה על מנת לאפשר זמן תרגול עצמי לקראת המבחן עם אופציה למפגשי חיזוקים עד הבחינה
 

 :הקורסמתכונת 
   8 מתוכם שבועיים אחרונים מוקדשים  -שנפרסים על פני כחודשיים של לימודים( שעות לימוד  מלאות 40כ "סה)שעות כל אחד  4בני מפגשים

 .ללימוד עצמי ותרגול תוך ליווי מקצועי אישי מהמרצה
  תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות חקיקה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול  שעות מלאות הכולל סקירה  10מרתון תרגול  מסכם בן

 .  מעשי  של שאלות ממבחני מועצה תוך שימת דגש על תרגול ממוקד תוך עמידה בזמנים
שם ניתן יהיה לקבל מענה שוטף על שאלות במהלך כל הקורס ועד בחינת , בנוסף תינתן האפשרות להציף שאלות במהלך כל הקורס באתר הקורס

 .המועצה
 

 :תוכנית עבודה 
התוכנית תכלול הספק שבועי מומלץ בכל נושא ולוחות זמנים מסודרים . בתחילת הקורס יימסר לסטודנטים קובץ של תוכנית עבודה מומלצת עד המבחן

ללימוד נושאים חדשים וחזרות מובנות על נושאים שכבר נלמדו וזאת על מנת לא רק שלא לשכוח את החומר עד מועד המבחן אלא אף להפנים אותו  
 .  ולתרגל אותו היטב עד הבחינה

 
 :עזר בקורסחומרי 

 במהלך השיעורים ובביתתרגול חוברת מבחנים לצורך  . 
חוברת עזר עם סיכום תמציתי של כל החומר הנלמד. 
 הקורס ומענה על שאלות מקצועיותליווי צמוד במהלך. 
פורום דיונים שוטף עם מענה מקצועי מהמרצה לשאלות שוטפות. 
 
 
 

 info@bdo-academy.co.ilאו במייל   077-8983397-( רב קווי)האקדמיה לפיננסים טלפון  – BDOלהירשם ב ניתן : נוספים והרשמה לפרטים 
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 כיתה נושא שעות יום תאריך

  - BDO 4קומה   הכנסות ופטורים 17:00-21:00 חמישי 11.05.17 1

  - BDO 4קומה   הוצאות 17:00-21:00 חמישי 18.05.17 2

  - BDO 4קומה   קיזוז הפסדים 17:00-21:00 חמישי 25.05.17 3

  - BDO 4קומה   מיסוי תאגידים 17:00-21:00 חמישי 01.06.17 4

  - BDO 4קומה   רווח הון ושוק ההון 17:00-21:00 ראשון 04.06.17 5

  - BDO 4קומה   מיסוי היחיד וקופות גמל 17:00-21:00 חמישי 08.06.17 6

  - BDO 4קומה   ביטוח לאומי 17:00-21:00 ראשון 11.06.17 7

  - BDO 4קומה   מבוא למיסוי בינלאומי 17:00-21:00 חמישי 15.06.17 8

  - BDO 4קומה   מרתון תירגול מסכם  08:00-16:00 חמישי 22.06.17 9

   28.06.17: תאריך בחינה
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