
  

 .הכנה ממוקד לבחינת מועצה בחשבונאות פיננסית אקורס 
הקורס הינה ליצור מסגרת לימוד מובנית וממוקדת של כל הנושאים שנכללים במיקוד לבחינה תוך מתן יחס אישי לכל סטודנט והתאמת סגנון  מטרת 

 .יעיל וממוקד השם דגש על איכות התרגול ולא כמות תרגיליםתרגול , הסטודנטההוראה לקשיים הנפוצים של 
זאת תוך תרגול   –איך להתמודד  עם לחץ הזמן בבחינה בזמן אמת ועוד , איך לענות נכון על כל שאלה, בסוגי השאלותבקורס נתמקד בצורה מעמיקה 

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

 
 :מתכונת הקורס

 לימודיםשנפרסים על פני כחודשיים של ( שעות לימוד  מלאות 40כ "סה)שעות כל אחד  4בני מפגשים  10הקורס בנוי מ. 
 שעות לימוד מלאות המוקדש  ללימוד עצמי ותרגול תוך ליווי מקצועי אישי מהמרצה 10מפגש מרתון בן. 
 תמציתית של עיקרי החומר התיאורטי לרבות תקינה רלוונטית והקדשת מרבית הזמן לתרגול מעשי  של שאלות ממבחני מועצה תוך שימת  סקירה

 .  דגש על תרגול ממוקד תוך עמידה בזמנים
 תינתן האפשרות להציף שאלות במהלך כל הקורס ולקבל לקבל מענה שוטף על שאלות במהלך כל הקורס ועד בחינת המועצהבנוסף. 

 
 :תוכית 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
 

 :חומרי עזר בקורס
 במהלך השיעורים ובביתתרגול מבחנים לצורך חוברת  . 
 עזר עם סיכום תמציתי של כל החומר הנלמדחוברת. 
 צמוד במהלך הקורסליווי. 
 דיונים שוטף עם מענה מקצועי מהמרצה לשאלות שוטפותפורום. 
 לפתרונות של כל בחינות המועצה בפיננסית אגישה. 

 

 
 :  נוספים והרשמה לפרטים 

 info@bdo-academy.co.ilאו במייל   077-8983397-( רב קווי)האקדמיה לפיננסים טלפון  – BDOניתן להירשם ב 
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 נושא שעות יום תאריך

 IAS 32 מכשירים פיננסיים 17:00-21:00 שלישי 4.4.17 1

IAS 39 

 רכוש קבוע 08:00-12:00 שישי 7.4.17 2

 להשקעהן "נדל

IAS 16 

IAS 40 

 IAS 7 דוח על תזרימי מזומנים 08:00-12:00 שישי 21.4.17 3

 +ירידת ערך נכסים  17:00-21:00 שלישי 25.4.17 4

 נכסים בלתי שוטפים המוחזקים למכירה

IAS 36 

 IFRS 5 

 IAS 12 מסים נדחים 08:00-12:00 שישי 5.5.17 5

 חוזי הקמה 17:00-21:00 שלישי 9.5.17 6

התחייבויות תלויות ונכסים תלויים, הפרשות  

IAS 11 

 IAS 37 

 IAS 17 חכירות 17:00-21:00 שלישי 16.5.17 7

 דיווח כספי לדוחות ביניים 17:00-21:00 שלישי 23.5.17 8

 אירועים לאחר תאריך המאזן

IAS 34 

IAS 10 

ר"מלכ    08:00-18:00 שני 29.5.17 9  

 נכסים בלתי מוחשיים

בשילוב 5תקן    

69ד "ג   

IAS 38 

 IAS 23 היוון עלויות אשראי 08:00-12:00 ראשון 28.05.17 10

 מרתון מסכם 08:00-18:00 חמישי 01.06.17 11

   05.06.17: תאריך בחינה
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