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אודות האקדמיה לפיננסים
האקדמיה לפיננסים מבית  ,BDOפירמת רואי החשבון והייעוץ העסקי ,הינה הגוף המוביל בישראל
ללימודי פיננסים.
האקדמיה לפיננסים הוקמה בשנת  2007ע"י אבי קאופמן אשר משמש כמנכ"ל האקדמיה עד היום.
האקדמיה לפיננסים שמה לעצמה למטרה להעניק ידע איכותי בתחומי הפיננסים ,היזמות והניהול,
תוך הקפדה על יחס אישי ורמת שירות מקצועית בלתי מתפשרת.
באקדמיה לפיננסים לומדים מדי שנה כ 5000 -סטודנטים ,ויש לה מעל  25,000בוגרים.
באקדמיה לפיננסים מספר חטיבות לימוד מובילות בתחומי שוק ההון ,חטיבת רישיונות הרשות לניירות
ערך ומשרד האוצר ,חטיבת יזמות עסקית ויזמות בנדל"ן ,חטיבת ראיית חשבון וחטיבת חשבות שכר ,הנהלת
חשבונות ויעוץ מס.

אודות הפירמה
 BDOישראל הינה פירמת ראיית חשבון ויעוץ עסקי דינמית ובעלת אוריינטציה עסקית ,הנמנית על
הפירמות הגדולות בישראל ,עם יותר מ 1,500-עובדים המועסקים בעשרה סניפים ברחבי בארץ,
ומפעילה דסקים ישראליים בסין ,הודו ,ארה"ב ובגוש יורו-אסיה.
הפירמה הינה חלק מרשת  BDOהעולמית ,אחת מחמש הרשתות המובילות בעולם בתחומי ראיית חשבון
ויעוץ עסקי ,בעלת נציגויות בלמעלה מ 160-מדינות.
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חטיבות הלימוד באקדמיה לפיננסים
חטיבת לימודי שוק ההון
קורסי ההעשרה בשוק ההון ,מיועדים לקהל הרחב ופותחים צוהר לעולם
הפיננסי המרתק.
במסגרת קורסים אלו נלמד העולם הפיננסי ,החל מרמת ההכרה הבסיסית שלו,
ועד קורסים מתקדמים המכשירים משקיעים ומנתחי שוק.

חטיבת רישיונות
האקדמיה לפיננסים פיתחה מסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה,
שמטרתם מעבר של בחינות הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר,
תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת .שעות
לימוד באקדמיה לפיננסים הינן רבות ביותר ומקיפות.

חטיבת לימודי נדל"ן
חטיבת לימודי הנדל"ן באקדמיה לפיננסים הינה החטיבה הגדולה ביותר
בלימודי נדל"ן הקיימת בישראל.
במסגרת לימודי הנדל"ן יועברו קורסי נדל"ן בסיסיים ומתקדמים ,שילוב
מסלולי התמחות תוך מתן דגש על שילוב מרצים מהשורה הראשונה אשר
משלבים לימוד תיאורטי לצד לימוד פרקטי בתחומי הנדל"ן השונים.

חטיבת היזמות והניהול
חטיבת היזמות והניהול מקנה כלים מקצועיים ביותר למנהל וליזם הפועל
בסביבה העסקית .התכנים מועברים על ידי מרצים שמביאים את הכלים
המתקדמים ביותר מעולם העשייה ומשלבים אותם במודלים יישומיים .חלק
מהקורסים מתקיימים בשיתוף הטכניון – היחידה ללימודי חוץ.

חטיבת ראיית החשבון
חטיבת ראיית חשבון מציעה מסלול הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון לבוגרי
תואר ראשון בחשבונאות שמעדיפים למידה איכותית (בכיתה +דיגיטלית)
במסלול למידה עצמאי.

חטיבת חשבי שכר ,הנהלת חשבונות
וייעוץ מס

במסגרת חטיבת השכר מתקיימים קורסים בסיסיים ומתקדמים בתחום חשבות
השכר ,הנהלת החשבונות וייעוץ המס לקהל הרחב וקורסים ייחודים לאקדמאים.
הקורסים מכינים את המשתתפים לבחינת חשבות השכר לקבלת תעודת חשב
שכר בכיר מטעם לשכת רואי החשבון ,לבחינה בהנהלת חשבונות מטעם יועצי
המס ובחינות מועצת יועצי המס לקבלת רישיון יועץ מס.
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הייחודיות שלנו

מרצים מובילים בתחומם

ספרי לימוד ואתרי תרגול

באקדמיה לפיננסים מלמדים טובי המרצים בישראל .סגל המרצים
מוביל ומקצועי כל אחד מתחומו ,רו"ח ,יועצי מס ,עורכי דין ,יזמים
יועצי השקעות ,סוכני ביטוח ,חשבי שכר ,רואי חשבון ועוד .המרצים
מביאים מניסיונם האישי לכיתת הלימוד.

האקדמיה לפיננסים מוציאה לאור ספרי לימוד בתחומים
הבאים:

בוגרים
לאקדמיה לפיננסים מעל  25,000בוגרים! בוגרי האקדמיה לפיננסים
משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות ,הנדל"ן ,היזמות,
ראיית חשבון ,הנהלת החשבונות והפיננסים.

משרות לתלמידים ובוגרים
האקדמיה לפיננסים ,מהווה אמצעי להכשרת וקליטת דור העתיד
של המשווקים הפנסיונים ,יועצי ההשקעות ,רואי החשבון ,מנהלי
החשבונות וחשבי השכר בישראל .באתר האקדמיה מפורסמות מאות
משרות המתאימות לתלמידים כבר במהלך הכשרתם ומשרות נוספות
לבוגרי האקדמיה עם סיום הכשרתם .במהלך השנה נערכים מספר
כנסי קריירה עם מעסיקים מובילים במשק.

* הרשות לני"ע ומשרד האוצר :ספרי לימוד לקורסי
ההכנה הנדרשים לבחינות רשות ניירות ערך ומשרד
האוצר :חשבונאות ,כלכלה ,סטטיסטיקה ומימון ,יסודות
הביטוח ,גמר פנסיוני ,מקצועית א  +מקצועית ב ,אתיקה
ודיני ני"ע.
* חשבות השכר :ספרי לימוד לקורסי הכנה לבחינות
לשכת רואי החשבון ומשרד הכלכלה לקבלת תעודת
חשב שכר.
* הנהלת חשבונות :ספרי לימוד לקורסי ההכנה לבחינת
לשכת יועצי המס בהנהלת החשבונות.
* ראיית חשבון :ספרי לימוד לקורסי ההכנה לבחינות
מועצת רואי החשבון.ספרי הלימוד של האקדמיה
נחשבים לטובים ביותר ,ומספקים הסברים מקיפים
בצורה בהירה ופשוטה.
* נדל"ן ומשכנתאות :ספרי קורס תכליתיים ללימוד
אפקטיבי של עולם הנדל"ן.
* יזמות עסקית :ספר מקיף משלב הרעיון היזמי עד
לאקזיט.

03-9718800
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חטיבת לימודי שוק ההון
ההשקעה בידע תמיד

משלמת את הריבית הגבוהה ביותר
(בנג'מין פרנקלין)

קורסי ההעשרה בשוק ההון ,מיועדים לקהל הרחב ופותחים צוהר לעולם הפיננסי המרתק.
במסגרת קורסים אלו נלמד העולם הפיננסי ,החל מרמת ההכרה הבסיסית שלו ,ועד קורסים מתקדמים
המכשירים משקיעים ומנתחי שוק.

קורס השקעות בשוק ההון
קורס השקעות למתחילים

אנחנו מאמינים כי על מנת להבין את שוק ההון על כל תחומיו צריך להתחיל מהבסיס,
להכיר את השפה ,את המוצרים הפיננסים שקיימים בשוק ואת אסטרטגיות המסחר השונות
שקיימות .זו מטרתו העיקרית של הקורס.
הקורס כולל תרגול פרקטי בחדרי מחשב בו מקבל התלמיד חשבון וירטואלי לצורך תרגול
בזמן אמת.

 12מפגשים
 48שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?

קורס השקעות בשוק ההון מתאים לכל אדם
הרוצה לשפר את תפקודו בעולם הפיננסי,
להעלות את יכולתו ולשפר את המיצוי
האישי שלו בהשקעות.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

השקעות ערך

השקעות בשוק ההון למתקדמים

במשך עשרות שנים פיתחו משקיעים שיטות שונות ומגוונות בתחום קבלת ההחלטות
בבחירת מניות .על אף העובדה כי קיימות שיטות רבות ,משקיעי הערך הפכו ללא ספק
למשקיעים הגדולים והמצליחים בעולם .אנשים כמו וורן באפט ,פיטר לינץ' ,בנג'מין גראהם,
קנת פישר ואחרים הוכיחו כי שיטת הערך היא השיטה המניבה ביותר בעולם ההשקעות.
קורס השקעות ערך פותח במיוחד כקורס מתקדם במניות ומרכז את כל אסטרטגיות הערך
והצמיחה המובילות בעולם שהפכו את האנשים שפיתחו אותם לאגדות בעולם ההשקעות.
הקורס הינו פרקטי ומשלב לצד לימודים פרונטליים גם תרגול מעשי בזמן אמת מול מערכות
מסחר.

קורס ברוקר אמריקאי
מסחר בשוק ההון האמריקאי

הכשרה למסחר במניות בבורסה אמריקאית – הכשרה שנבנתה ,פותחה והותאמה להקניית
הידע התיאורטי והפרקטי הנדרשים להבנת תהליכים בעולם ההשקעות והמסחר ומתאימה
לפרטים המעוניינים להתחיל את דרכם בעולם המסחר המקצועי ולבעלי ניסיון המעוניינים
לשדרג ולשפר את יכולתם וביצועיהם ,כך שניתן יהיה ליישם זאת ולפעול בשוק כבר תוך
כדי הלימודים.
ההכשרה מושתת על טכניקות מסחר וראיית שוק מעולם משקיעי וסוחרי הנוסטרו ,אותם
סוחרים שמשיגים תשואה עודפת באופן קבוע ,ונחשבים לטובים ביותר בתחומם.
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 6מפגשים
 24שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?

הקורס מתאים למשקיעים עצמאיים ובעלי
רקע וניסיון בשוק ההון המעוניינים להרחיב
את ידיעותיהם.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

 8מפגשים
 32שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?

תלמידים המעוניינים להתחיל את דרכם
בעולם המסחר המקצועי ולבעלי ניסיון
המעוניינים לשדרג ולשפר את יכולתם
וביצועיהם

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

קורס אופציות מעו"ף
קורס העשרה מתקדם

קורס אופציות מעו"ף הינו קורס בתחום החוזים העתידיים והנגזרים על מדד תל אביב 35
,מדדים בעולם ,מניות וסחורות .זהו קורס מקצועי שיקנה לך כלים עיוניים ומעשים למסחר
במעו"ף (מכשירים עתידיים ופיננסים) ,הכרות עם שוק המעו"ף והנגזרים תוך למידת שיטות
מתקדמות ואסטרטגיות למסחר בשוק הנגזרים בארץ ובחו"ל .במסגרת הקורס נלמד לגדר
סיכונים בניהול תיק ההשקעות ,ולבנות פוזיציות מסחר שייעודן השגת תשואה מירבית
בסיכון נמוך.

 12מפגשים
 48שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד למי שמעוניין להתמקצע
ולהעשיר את עולם הידע שלו בשוק ההון,
להתמחות בהשקעה באופציות.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

"הקורא בדוחות" – קורס לניתוח
דוחות כספיים
קורס העשרה מתקדם

הן חברות פרטיות ,הן חברות ציבוריות והן עמותות ומלכ"רים נדרשים להציג דוחות כספיים
לרשויות ,תוך יישום עקרונות חשבונאיים .ללא הבנת עקרונות החשבונאות ,לא ניתן להבין
את הסוגיות הנחבאות בדוחות ,לזהות "דגלים אדומים" ולהבין את המידע המסתתר מאחורי
המספרים .מטרת הקורס הינה מתן רקע בקריאת וניתוח דוחות כספיים ,בדגש על הסוגיות
המאפיינות סוגי חברות בענפים שונים .הקורס מבוסס על הרצאות המשלבות ניתוח
של דוחות כספיים ודוגמאות מוחשיות מתוך דוחות של חברות ציבוריות ,חברות פרטיות
ומלכ"רים.

קורס כלכלת המשפחה

קורס העשרה

משקי הבית מצויים כיום בבעיה משמעותית ,מחד הם מוקפים במידע שיכול לסייע להם
מאוד בהתנהלות הכלכלית ,מאידך המערכות הפיננסיות ,שינויים בהרגלי הצריכה והיעדר
כלים לניהול נכון גורמים להם להיות בחוב מתמיד ,מה שלאורך זמן הופך לבעיה אמתית
הפוגעת ביכולת הכלכלית של משק הבית בטווח ארוך .במסגרת הקורס נלמד את כל הכלים
לניהול משק הבית בצורה חכמה והתנהלות כלכלית נכונה .נלמד לזהות את הרווח/הפסד
החודשי הקבוע והמשתנה ,להפריד את ההוצאות השונות ולמפות את פוטנציאל החיסכון.
כל זאת לצד למידת מושגים בסיסיים בעולם הכלכלי והפיננסי אשר יסייעו לכל משק בית
להתנהל טוב יותר ,לתכנן את תקציבו הכלכלי ברמה חודשית ולנהל את התחייבויותיו ונכסיו
באופן יעיל ,זאת ע"י ייעוץ פרטני ו/או על ידי הדרכה של משקי הבית בסדנאות ,קורסים
או הרצאות משולבות .הקורס הינו קורס פרקטי המציע למשתתפיו להפוך את הנתונים
הכלכליים והפיננסיים שלהם לתכנית פעולה.

 5מפגשים
 20שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד למי שמעוניין להתמקצע
ולהעשיר את עולם הידע שלו בשוק ההון.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

 6מפגשים
 24שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד למי שמעוניין לנהל בצורה
חכמה ויעילה את כלכלת המשפחה שלו.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

03-9718800
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חטיבת לימודי נדל"ן
הזדמנויות לא קורות,

אתם אלה שיוצרים אותם
(כריס גרוסר)

חטיבת לימודי הנדל"ן באקדמיה לפיננסים הינה החטיבה הגדולה ביותר ללימודי נדל"ן הקיימת בישראל.
במסגרת לימודי הנדל"ן יועברו קורסי נדל"ן בסיסיים ומתקדמים ,שילוב מסלולי התמחות תוך מתן דגש על
שילוב מרצים מהשורה הראשונה אשר משלבים לימוד תיאורטי לצד לימוד פרקטי בתחומי הנדל"ן השונים.

קורס יזמות והשקעות בנדל"ן
קורס העשרה למתחילים

קורס יזמות והשקעות בנדל"ן מעניק לך הזדמנות ייחודית להכיר את עולם הנדל"ן ולהיחשף
לסוגי השקעות נדל"ן שונות והרווח הטמון בהן.
לומדים  -לאתר את ההזדמנויות הרבות בשוק הנדל"ן המאפשרות יצירת רווחים פאסיביים.
מקבלים  -ידע וכלים פרקטיים ומעשיים שמאפשרים לך כמשקיע לזהות את ההשקעה
הטובה בנדל"ן.
רוכשים  -ביטחון וניסיון בבדיקת וניתוח עסקאות שיאפשרו לך להגיע לעצמאות כלכלית.
מיישמים  -בהרחבה את היסודות העיקריים בנדל"ן אותם כל משקיע חייב להכיר בבואו
לפני קבלת החלטה על רכישת נכס (דירה ,מגרש ,חנות או משרד).
נחשפים  -להיבטים עסקיים ,משפטיים ,מימוניים ומיסויים הייחודים לשוק הנדל"ן,
ולומדים לחסוך הרבה כסף בעלויות העסקה.
מכירים  -מאגרי מידע חשובים לאיתור מידע על נכסים ,לצורך קבלת החלטות שיובילו
להכנסה שוטפת וקבועה מהנכס שלך.

 12מפגשים
 48שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד לכל אדם המעוניין לרכוש
ידע וכלים בתחום ההשקעות בנדל"ן ולבצע
אותן בצורה מועילה ואפקטיבית.משקיעים
פרטיים – אנשים בעלי סכום כסף פנוי
אותו הם מעוניינים להשקיע בנדל"ן ליצירת
הכנסה ורווחים.
יזמים – המעוניינים להקים עסק או ליזום
פרויקטים בנדל"ן ומבקשים להשביח את
פעולתם ,לקדם תהליכי תמ"א  38ופינוי
בינוי.
אנשי מקצוע מתחום הנדל"ן – מתווכים,
יועצי נדל"ן ,עו"ד ,שמאים ,רו"ח ,המעוניינים
להעשיר את הידע בתחום ההשקעות בנדל"ן.
הקורס מיועד לכל מי שמעוניין ליצור מסלול
הכנסה פאסיבי ,במקביל לקריירה הרגילה
שלו או במקומה ,וליצור לעצמו רווחה
וביטחון כלכליים ארוכי טווח.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

קורס תמ"א  38ופינוי בינוי
קורס העשרה למתחילים

הקורס מלמד אותך כיצד לנווט את דרכך בצורה מושכלת ביזמות פרויקט תמ"א  38ופרויקטי
פינוי בינוי .הקורס מציג את עקרונות תכנית תמ"א  ,38כפי שהם מפורסמים בתכנית
המתאר הארצית על כל שינוייה  -שינויים  1ו 2 -המאושרים ושינוי  3הנמצא בהליכי אישור
ואת עקרונות פינוי בינוי/התחדשות עירונית .הקורס מציג שיטה לניתוח הכדאיות הכלכלית
של הפרויקטים בתחום זה ,דן בהיבטים חוזיים ,השלכות מס ושיטות שיווק .הקורס מבוסס
על למידה מעשית ופרקטית וכבר במהלך הקורס תקבלו את הכלים לבצע עסקת נדל"ן או
להוביל פרויקט תמ"א  38בהתבסס על הידע והכלים שתקבלו.

 8מפגשים
 32שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד ליזמים ,מנהלי פרויקטים
בבניה ,ארכיטקטים ,מתווכים ומשקיעים
המעוניינים לבצע עסקאות בניה ויזמות
בפרויקטים בעלי פוטנציאל עסקי ,וכן לבעלי
נכסים המעוניינים להוביל פרויקטיי נדל"ן
ותמ"א  38וליהנות מפירותיהם הכלכליים.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.
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קורס הכשרת יועצי משכנתאות
קורס העשרה למתחילים

מטרת הקורס היא להכשיר אנשי מקצוע לתפקיד יועץ משכנתאות ולהקנות להם את
הכלים והידע הדרושים כדי לנווט את משק הבית למשכנתא המתאימה לו ביותר.יועץ
המשכנתאות הוא בעל המקצוע המומחה העומד מול הלקוח ,מבצע ניתוח של תמהיל
המשכנתא האידיאלי ,תוך התחשבות בריביות ,בצרכי משק הבית ,במסלולי ההשקעה
והמרכבים הכלכליים של המשכנתא.

 12מפגשים
 48שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
כל מי שמעוניין לעבוד כיועץ משכנתאות
במסגרת מוסד פיננסי או באופן עצמאי.
משקיעים ,מתווכי נדל"ן ויזמים בתחום
הנדל"ן המעוניינים ללמוד למנף את כספם.
כל מי שרוצה לרכוש ידע וכלים בבניית
משכנתא או מחזור משכנתא.
יועצים עסקיים ,מאמנים ,יועצים לכלכלת
המשפחה ,אנשי ביטוח ,מתווכים ויועצי
נדל"ן.
המעוניינים בהסבה מקצועית ,כגון מורים
בשנת שבתון ,פורשי צה"ל ,ופורשים
מהמערכת הבנקאית.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים ופריים משכנתאות.

קורס נדל"ן ארה"ב – קורס יזמות
והשקעות נדל"ן מעבר לים
קורס העשרה למתחילים

ארצות הברית מציעה הזדמנויות רבות להכנסה נוספת מנדל"ן גם ללא צורך במעבר מקום
מגורים .קורס יזמות והשקעות נדל"ן בארצות הברית מאפשר למשתתפים ללמוד את עולם
יזמות הנדל"ן ,להבין כיצד מבצעים השקעות נדל"ן מעבר לים ולזהות הזדמנויות עסקיות
איכותיות בארה"ב .בקורס תקבלו כלים פרקטיים איתם תוכלו לבנות אסטרטגיה לרכישת
נכסים ולזהות הזדמנויות השקעה איכותיות .במהלך הקורס תלמדו אודות ארצות הברית,
היבטים משפטיים בהשקעות בחו"ל ,התנהלות כלכלית נכונה ,כיצד לבחור נכסים להשקעה,
כיצד לבצע השקעה בפועל ועוד.בנוסף תוכנית הלימודים מתמקדת בדיני המיסים ,דרכי
ניהול נכסים ,תפעול נכסים באמצעות חברת ניהול ואיתור הזדמנויות.קורס יזמות והשקעות
נדל"ן בארצות הברית חושף אותך להכרת מגוון נכסים נדל"נים מגרשים ,משרדים ,בנייני
מגורים ,תחנות דלק וכיוב' .הקורס ילמד אותך כיצד לבנות אסטרטגיה נכונה לטובת עסקה
רווחית ומשתלמת.

 8מפגשים
 32שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד למי שמעוניין למקד את
השקעות הנדל"ן שלו בארה"ב או לגוון את
תיק השקעות הנדלן שלו.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

03-9718800
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חטיבת לימודי נדל"ן
קורס תיווך – להוצאת רישיון

קורס הכנה לבחינת רשם המתווכים –משרד המשפטים

האקדמיה לפיננסים בשיתוף פעולה עם "אנגלו סכסון" מזמינות אתכם להצטרף לקורס תיווך
נדל"ן  -הכנה לבחינת רשם המתווכים.
כל מי שעובד בתחום תיווך נדל"ן חייב להחזיק ברישיון מתווך מוסמך מטעם משרד המשפטים.
בימים עברו יכול היה כל אדם שחפץ בכך להכריז על עצמו כמתווך ,ולפעול כרצונו ,ללא פיקוח
משמעותי.
במטרה לשים סוף להתנהלות חובבנית ולא מסודרת של אנשי תיווך ,חוקק חוק המתווכים ()1997
הקובע בין היתר ,כי כל אדם הרוצה לעסוק בתיווך חייב ברישיון תיווך .בכדי לבצע חוק זה הקים
משרד המשפטים יחידה מיוחדת – רשם המתווכים .כחלק מתפקידיו ,אחראי רשם המתווכים על
מבחן התיווך -תנאי הכרחי לקבלת הרישיון – וכן חידושו ,שלילתו ,הקפאתו של הרישיון וכיו"ב
וניהול מאגר שמי של מתווכים מורשים וחשיפת מאגר זה לציבור הרחב.
ניתן לגשת למבחן ללא הכנה רשמית מוקדמת ,אך כדי לעבור אותו בהצלחה ובכדי להיות
מקצוען בתחום ,כדאי ומומלץ לגשת לקורס.
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 6מפגשים
 30שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
כל מי שמעוניין להוציא רישיון מתווך.

תעודה
העוברים בהצלחה את בחינת רשם המתווכים
יקבלו רישיון מתווך מטעם רשם המתווכים
משרד המשפטים.

חטיבת לימודי ראיית חשבון
אתה יותר אמיץ ממה שאתה מאמין,
יותר חזק ממה שאתה נראה,
ויותר חכם ממה שאתה חושב
(כריסטופר רובין ,פו הדב)

שנת השלמה ממוקדת  -חטיבת ראיית חשבון מציעה מסלול הכנה לבחינות מועצת רואי חשבון לבוגרי תואר
ראשון בחשבונאות שמעדיפים למידה איכותית (בכיתה +דיגיטלית) במסלול למידה עצמאי.
המסלול מיועד למי שמעוניין לעבור את הבחינות בדיני מיסים א ,דיני מיסים ב ,חשבונאות פיננסית א,
חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת מתקדמת תוך הכוונה ממוקדת וכלים פרקטיים לפתרון שאלות
הבחינה בכל הנושאים הכלולים במיקוד של החומר לבחינה .הקורסים הינם גם פרונטלים וגם מצולמים ,כך
שמתאפשרת בהם צפייה שוב ושוב אחרי השיעור שנערך בכיתה.
המשתתפים בקורסים מקבלים ערכות לימוד מקיפות שהשימוש בהן מקנה הבנה עמוקה של החומר הנדרש
וכלים לתרגול מקיף ,יעיל וממוקד של בחינות המועצה .השיטה מוכיחה את עצמה ,ואחוזי ההצלחה של
המשתתפים בתוכנית הינם מהגבוהים ביותר בארץ.

קורס פיננסית א'

קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצת רואי החשבון

קורס הכנה ולימוד של כל החומר לבחינת מועצת רואי חשבון בחשבונאות פיננסית א עם
דגש על פינות בחומר שלא נלמדו בתואר ושחשוב לדעת לבחינה ,שיטות "פסיכומטרי"
לפתרון יעיל של השאלות תוך הבנה ואיתור המסיחים ומציאת התשובה הנכונה בצורה
מהירה ויעילה.

 11מפגשים
 50שעות אקדמיות
מתכונת הקורס
 10מפגשים בני  4שעות מלאות כל אחד +
מפגש תירגול מסכם לקראת בחינה בן 10
שעות מלאות.

למי מתאים הקורס?
תלמידי שנת השלמה בראיית חשבון,
או בוגרי תואר ראשון בחשבונאות.

קורס פיננסית ב'

קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצת רואי החשבון

קורס הכנה ותרגול ממוקד של כל הנושאים הכלולים לבחינת המועצה בחשבונאות פיננסית
מתקדמת עם התמקדות מעמיקה בכל סוגי השאלות ,כלים למיקסום הנקודות בכל שאלה,
שיטות ניהול זמן בבחינה ועוד.

 16מפגשים
 120שעות אקדמיות
מתכונת הקורס
 12מפגשים בני  6שעות מלאות כל אחד
 4 +מפגשי מרתון בני  12שעות מלאות כל
אחד.

למי מתאים הקורס?
תלמידי שנת השלמה בראיית חשבון,
או בוגרי תואר ראשון בחשבונאות.

03-9718800
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חטיבת לימודי ראיית חשבון
קורס בדיני מסים א'

קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצת רואי החשבון

קורס מעשי לתרגול שאלות לקראת בחינה של מועצת רואי חשבון בדיני מסים א שנותן
כלים ליישום החומר תוך שימוש נבון בספר החוקים שנמצא איתך בבחינה .דגש על חידוד
ההבנה וההיגיון שעומד בבסיס החוקים שנלמדים ,שלבי פתרון לשאלות ושיטות לפתרון
יעיל של השאלות תוך עמידה בלוחות זמנים.

 9מפגשים
 40שעות אקדמיות
מתכונת הקורס
 8מפגשים בני  4שעות מלאות כל אחד +
מרתון לקראת בחינה בן  8שעות מלאות.

למי מתאים הקורס?
תלמידי שנת השלמה בראיית חשבון,
או בוגרי תואר ראשון בחשבונאות.

קורס בדיני מסים ב'

קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצת רואי החשבון

קורס הכנה לבחינה בדיני מיסים ב' של מועצת רואי חשבון שמכסה את כל החומר לבחינה
ונותן כלים לעבודה נכונה עם ספר החוקים שמותר להכניס לבחינה .הקורס מקנה הבנה
של מהות החוקים הנלמדים לצד שיפור יכולת מעשית לפתרון שאלות ברמת מבחן באופן
עצמאי.

 10מפגשים
 46שעות אקדמיות
מתכונת הקורס
 9מפגשים בני  4שעות מלאות כל אחד +
מרתון לקראת בחינה בן  10שעות מלאות.

למי מתאים הקורס?

תלמידי שנת השלמה בראיית חשבון,
או בוגרי תואר ראשון בחשבונאות.

קורס ביקורת

קורס הכנה ממוקד לבחינת מועצת רואי החשבון

קורס הכנה (שכולו תרגול!) לבחינת המועצה בביקורת מתקדמת.
מטרת הקורס הינה להקנות כלים ומיומנויות תירגול נכונות כדי להצליח ליישם את כל הידע
שצברת ולהתמודד עם שאלות בצורה מוצלחת ,תוך מתן משוב והכוונה לכל סטודנט.
שנים בהכנת סטודנטים לבחינה זו הוכיח שמעבר לידיעת החומר בביקורת יש לשים דגש
רב על היכולת ליישם את החומר במבחן הסופי וזאת על מנת להצליח להתמודד עם המתח
והלחץ בזמן אמת ,להוציא את מירב הנקודות בכל שאלה ופשוט לעבור !
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 14מפגשים
 84שעות אקדמיות
מתכונת הקורס
 14מפגשים בני  6שעות מלאות כל אחד.

למי מתאים הקורס?
תלמידי שנת השלמה בראיית חשבון,
או בוגרי תואר ראשון בחשבונאות.
לסטודנטים שמרגישים שהם יודעים
את החומר או שיכולים ללמוד לבד את
החומר ,אך זקוקים ליד מכוונת בכל הנוגע
למיצוי הנקודות בשאלות.כמו כן ,לאנשים
שרוצים להשקיע את רוב הזמן ביישום
ותרגול החומר ולא בשמיעה פסיבית
להרצאות תאורטיות.

חטיבת לימודי חשבות שכר,
הנהלת חשבונות ויעוץ מס
ההתחלה היא החלק
החשוב ביותר של העבודה
(אפלטון)

במסגרת חטיבת השכר מתקיימים קורסים בסיסיים ומתקדמים בתחום חשבות השכר הנהלת החשבונות
וייעץ המס לקהל הרחב וקורסים ייחודים לאקדמאים.
הקורסים מכינים את המשתתפים לבחינת חשבות השכר לקבלת תעודת חשב שכר בכיר מטעם לשכת רואי
החשבון ,לבחינה בהנהלת חשבונות מטעם יועצי המס ובחינות מועצת יועצי המס לקבלת רישיון יועץ מס.

קורס חשבי שכר

קורס הכנה ממוקד לבחינת לשכת רואי החשבון /
משרד העבודה

במהלך הקורס יינתנו כלים מקצועיים תוך העמקה ועדכון יסודי של הידע בתחום המיסוי,
ביטוח לאומי ,דיני עבודה וביטוח פנסיוני ,הבנה לעומק בעיות שכר מתקדמות העולות
במסגרת העבודה והתפקיד ,הטמעת ידע ומיומנות בהיבטי המיסוי וההיבטים המשפטיים
של נושא השכר .הלימודים בקורס כוללים גם לימודיים מעשיים על תוכנת השכר ובחינה
פנימית וכן תרגולים לקראת הבחינה המעשית של משרד העבודה ובחינת לשכת רואי
החשבון.
על מנת לקבל תעודת חשב שכר יש לעבור בחינה מטעם לשכת רואי החשבון או משרד
העבודה.

קורס חשבי שכר לרו"ח /עו"ד /יועצי מס
קורס הכנה ממוקד לבחינת לשכת רואי החשבון

 31מפגשים
 154שעות אקדמיות
מתכונת הקורס

 26מפגשים שבועיים  4 +מפגשי מרתון +
מפגש מעשי

למי מתאים הקורס?
כל מי שרוצה להוציא תעודת הסמכה
בחשבות שכר.

תעודה
על מנת לקבל תעודת חשב שכר יש לעבור
בחינה מטעם לשכת רואי החשבון או
משרד העבודה .בנוסף ,תינתן תעודת סיום
קורס מטעם  BDOהאקדמיה לפיננסים.

 15מפגשים
 120שעות אקדמיות
מתכונת הקורס

קורס ממוקד בחשבות שכר מיועד לרו"ח ,עו"ד ,יועצי מס בלבד ומכשיר לבחינת חשבי שכר
של לשכת רואי החשבון.

 10מפגשים שבועיים  4 +מפגשי מרתון +
מפגש מעשי

הקורס מיועד למעוניינים לקבל כלים יעילים ומקצועיים להובלת נושא השכר בארגון.

למי מתאים הקורס?

הנושאים הנלמדים בקורס הם רבים מגוונים והכרחיים לעוסקים במקצועות השכר.
הקורס מקנה כלים פרקטיים להבנה וליישום תחום השכר ,הכרת רכיבי תלוש השכר לצד
היכרות עם זכויות סוציאליות בביטוח הלאומי ,הביטוח הפנסיוני והטבות המס הניתנות
לשכירים.

עורכי דין ,רואי חשבון ,יועצי מס שרוצים
להרחיב את תחומם ולהתמקצע בתחום
חשבות השכר.

תעודה
על מנת לקבל תעודת חשב שכר יש לעבור
בחינה מטעם לשכת רואי החשבון .בנוסף,
תינתן תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים.

03-9718800
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חטיבת לימודי חשבות שכר,
הנהלת חשבונות ויעוץ מס
מרתון הכנה לבחינת לשכת
רואי החשבון

סדנת הכנה ממוקדת לבחינת לשכת רואי החשבון

מרתון ההכנה לבחינה בחשבות שכר נבנה במטרה לסייע לאוכלוסיית תלמידי חשבי השכר
בישראל במעבר הבחינה וקבלת רישיון מטעם לשכת רואי החשבון .במהלך המפגשים
נתרגל את הנושאים שנלמדו בקורס המלא ונערוך סימולציות בחינה לתרגול והעמקת
השליטה בחומר.

 4מפגשים
 28שעות אקדמיות
מתכונת המרתון
 3מפגשים שבועיים  +מפגש מרתון יום
מלא

למי מתאים המרתון?
המרתון מיועד לתלמידים שניגשו בעבר
לבחינה ונכשלו ותלמידים המעוניינים
לחזק נושא מסוים ולחזור על החומר.

תעודה
על מנת לקבל תעודת חשב שכר יש לעבור
בחינה מטעם לשכת רואי החשבון או
משרד העבודה.

קורס בודק/ת שכר

קורס הכנה ממוקד להוצאת רישיון בודק שכר
מטעם משרד העבודה

מקצוע בודק השכר הינו מקצוע חדש הפותח צוהר מעניין לעולם השכר ,פיקוח על מערכי
השכר בארגונים ואפשרות משמעותית להגדלת אפיקי ההכנסה.
בודק שכר אמון על ביצוע בדיקות ובקרות של מחלקת השכר בארגונים .בודק השכר
בודק איכות ותקינות של חישובי שכר ,רישום מהימן בתלוש השכר וכן עמידה בחוקי מגן
מסוימים .לדוגמה לקוחות של חברות כוח אדם נדרשים על פי חוק לבצע בקרה על איכות
העבודה של ה'ספק' שלהם על ידי בודק שכר.
לצורך כך ,נדרש בודק השכר לידע רב בתחום השכר ובתהליכי העבודה במחלקות השכר.
מקצוע 'בודק שכר' הינו מקצוע חדש .זו הזדמנות למקדימים להיכנס לתחום להרחיב את
מקורות ההכנסה העסקיים שלהם .האוכלוסייה היכולה לעסוק בתחום בדיקות השכר
הוגדרה בחוק .זוהי אוכלוסייה שיש לה נגיעה כיום לעולם השכר ,אך נדרשת ללמוד קורס
ממוקד לבודקי שכר ולעמוד בבחינת משרד העבודה על מנת לקבל רישיון של בודק שכר.

קורס מנהל/ת חשבונות בכיר/ה

קורס הכנה ממוקד לבחינת לשכת יועצי מס

משתנה בהתאם
להכשרת התלמיד
למי מתאים הקורס?
רואי חשבון ,יועצי מס ,חשבי שכר
העומדים בקריטריונים של משרד
העבודה* .לבדיקת התאמה ניתן לצור
קשר עם יועצי הלימודים שלנו –
.03-9718800

תעודה
העומדים בהצלחה בדרישות משרד
העבודה תינתן תעודת בודק שכר מטעם
משרד העבודה ותינתן תעודת סיום קורס
מטעם  BDOהאקדמיה לפיננסים.

 30מפגשים
 180שעות אקדמיות
מתכונת הקורס

במסגרת הקורס יינתנו כלים יישומיים ומקצועיים שיכשירו את הלומד להובלת נושא
החשבונאות בארגון.

 26מפגשים שבועיים  4 +מפגשי מרתון

הנושאים הנלמדים הינם מגוונים ומשלבים לימוד תוכנות הנה"ח ויישום במחשב ,תוך שילוב
פרקטיקום במהלך הלימודים (למצטיינים).

למי מתאים הקורס?

הקורס מקנה כלים פרקטיים להבנה וליישום תחום החשבונאות לצד ידע תיאורטי ,הכרת
הנהלת החשבונות הכפולה לצד היכרות מעשית עם הנהלת חשבונות חד צידית ,דוחות
כספיים ודיווחים לרשויות.

מיועד למעוניינים להשתלב כמנהלי
חשבונות בחברות ,ארגונים ועמותות או
משרדי ראיית חשבון ויעוץ מס.

תעודה
העומדים בדרישות הקורס ועוברים
בהצלחה את בחינת לשכת יועצי המס
יקבלו שתי תעודות  -תעודת ניהול חשבונות
לעסקים קטנים ומנהל/ת חשבונות בכיר/ה
מטעם לשכת יועצי המס.
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רישיון יועץ מס

מטעם מועצת יועצי המס

יועץ מס הוא איש מקצוע המוכר באופן רשמי בפנקס יועצי המס .יועץ מס מייעץ לעצמאים,
שכירים ,עסקים וחברות לגבי נושאים הקשורים למיסוי ומסייע בהתנהלות השוטפת של
הנהלים ,החוקים ,הדו"חות והטפסים השונים .לימודי ייעוץ מס בבית הספר לפיננסים של
 BDOמכין את הסטודנטים לבחינות ההסמכה ליועצי מס מטעם נציבות מס הכנסה .סטודנט
המסיים לימודיו ,עומד בהצלחה בבחינות ההסמכה ומשלים תקופת התמחות במשך שנה
זכאי לרישיון יועץ מס ולייצג לקוחות בפני פקידי רשות המיסים.

תנאי סף לקבלת הרישיון
על מנת לקבל את הרישיון:
יש לעבור בהצלחה  4בחינות :חשבונאות ,מיסים א' ,מיסים ב' ,מיסים ג'.
יש לעבור תקופת התמחות של שנה.
הצהרה על אי רישום פלילי.

קורס הכשרת מרצים
קורס להכשרת מרצים במקצועות השכר והחשבונאות.
הנחיית קבוצה מורכבת ממספר רב של כישורים ,יכולת הנחייה ,יכולת לעורר השראה ,יצירת
מוטיבציה חיובית ,שאיפה למצוינות ותכונות נוספות.
השתלבותך כמרצה תסייע לך במיוחד בשנותיך הראשונות בעיסוקך ,שכן תוכל לייצר
הכנסה יציבה לצד הרחבת קשרייך וחשיפתך ללקוחות ולעובדים פוטנציאליים.
האקדמיה לפיננסים תסייע לבוגרי הסדנה להשתלב כמרצים במכללות המובילות בישראל.

 774שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
בעלי  12שנות לימוד .
תעודת בגרות או מכינה קדם אקדמית
מאושרת ע״י המל"ג או תואר ראשון או
תעודת בגרות חלקית (ציון עובר באנגלית
מתמטיקה ולשון/עברית).
עמידה בארבעת הבחינות של מועצת
יועצי המס

תעודה
לעוברים בהצלחה את  4בחינות מועצת
יועצי המס ,לאחר סטאז' של שנה יינתן
רישיון יועץ מס מטעם מועצת יועצי המס

 5מפגשים
 20שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
למי שמעוניין לפתח את הקריירה
המקצועית שלו בתחום ההדרכות.

תעודה
בוגרי הקורס יקבלו תעודת 'מרצה מוסמך'
מטעם  BDOהאקדמיה לפיננסים.

03-9718800
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חטיבת לימודי רישיונות
דברים גדולים נעשו על ידי סדרה
של דברים קטנים שקובצו יחד
(וינסנט ואן גוך)

האקדמיה לפיננסים פיתחה מסלולי הכשרה מקצועיים וממוקדי בחינה ,שמטרתם מעבר של בחינות
הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר ,תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים
בלתי מתפשרת .שעות לימוד באקדמיה לפיננסים הינן רבות ביותר ומקיפות.

רישיון יועץ פנסיוני/משווק פנסיוני/
סוכן ביטוח פנסיוני

מסלול להוצאת רישיון מטעם משרד האוצר

ביטוח פנסיוני הוא תעודת הביטוח שלנו במקרים של פגיעה ביכולת
הפרנסה שלנו
עולם הביטוח הפנסיוני הוא אחד מהתחומים הכלכליים החשובים ביותר בעולמנו ,כשביטוח
פנסיוני מהווה למעשה את הדרך של כל אחד מאתנו להבטיח לעצמו המשך פרנסה מכובדת
במקרים של פרישה מעבודה ,נכות או זקנה ,ובמקרה של חו"ח מוות – מאפשר למשפחה
ולשארים רשת ביטחון .הביטוח הפנסיוני בא לידי ביטוי בחיסכון בקרנות פנסיה ,ביטוחי
מנהלים ,קופות גמל ופנסיות תקציביות .על מנת להתאים לכל אחד מאתנו את מסגרת
הביטוח הפנסיוני המתאימה לו ,זקוקים למומחים פנסיוניים בעלי הכשרה מעמיקה בעולם
הביטוח הפנסיוני.

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון?
לקבלת רישיון פנסיוני יש צורך במעבר  6בחינות:

קורסי הכנה לבחינות הבסיס
מימון ( 85ש"א)
כלכלה ( 85ש"א)
יסודות הביטוח ( 60ש"א)

חשבונאות ( 85ש"א)

קורסי הכנה לבחינות הגמר
מקצועית א ( 115ש"א)

גמר פנסיוני ( 100ש"א)

(ניתן לגשת לבחינות הגמר רק לאחר מעבר בחינות הבסיס)

תקופת התמחות 6 :חודשים.
בעלי תואר בכלכלה ,מנע"ס ,בנקאות ,חשבונאות  -פטורים מהבחינות ב :כלכלה ,מימון
וסטטיסטיקה וחשבונאות

אפשרויות תעסוקה
סוכנויות ביטוח

חברות ביטוח

בנקים

עצמאיים.

בוגרי האקדמיה לפיננסים משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות והפיננסים.
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 530שעות אקדמיות
תוכנית הלימודים
מסלול לימודים המורכב מ 6-קורסי הכנה
לבחינות הראשות לניירות ערך ומשרד
האוצר.

תעודה
לאחר מעבר הבחינות ובתום תקופת
הסטאז' יינתן רישיון יועץ/משווק פנסיוני /
סוכן ביטוח מטעם משרד האוצר.

רישיון יועץ השקעות ומנהל תיקים

מסלול להוצאת רישיון מטעם הרשות לני"ע

המחזיק ברישיונות ביעוץ השקעות או ניהול תיקים נהנה מרישיון יוקרתי
של מדינת ישראל ,המאפשר לו עיסוק בעולם הפיננסי ומקנים לו יתרון
בהשתלבות בעבודה במסגרת בנקים ,בתי השקעות ,חברות ביטוח וגופים
פיננסים מוסדיים.

גופים אלו מגייסים יועצי השקעות ומנהלי תיקים שתפקידם הוא לבנות יחד עם הלקוחות
את תיק ההשקעות המתאים ביותר עבורם בהתאם לגילם ,למצבם המשפחתי ולטווח
ההשקעה העומד לרשותם .תפקידים אלו מתאימים למי שאוהב לעבוד עם קהל ,לתת
שירות סבלני ולספק פתרונות מיידיים ללקוחות .הכשרה לקראת קבלת רישיונות אלו
כפופה לכללי הרשות לניירות ערך .ניהול תיקי השקעות הוא אחד המקצועות המבוקשים
והאטרקטיביים ביותר בעולם של לימודי שוק ההון .מדובר בתפקיד בעל אחריות רבה ,שכן
מנהל תיק ויועץ ההשקעות לוקח על עצמו החלטות עבור לקוחותיו ,כך שעל החלטות אלו
להילקח בכובד ראש ותוך היכרות מעמיקה ונרחבת עם השוק הפיננסי.

 435שעות אקדמיות
תוכנית הלימודים
מסלול לימודים המורכב מ 6-קורסי הכנה
לבחינות הראשות לניירות ערך ומשרד
האוצר.

תעודה
ליועץ השקעות :לאחר מעבר הבחינות
ובתום תקופת הסטאז' יינתן רישיון יועץ
השקעות מטעם הרשות לני"ע.
למנהל תיקים :לאחר מעבר הבחינות
ובתום תקופת הסטאז' יינתן רישיון מנהל
תיקים מטעם הרשות לני"ע.

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון?
לקבלת רישיון יועץ השקעות יש צורך במעבר  5בחינות מטעם הרשות לני"ע:

קורסי הכנה לבחינות הבסיס
מימון ( 85ש"א)
כלכלה ( 85ש"א)
אתיקה ודיני ני"ע ( 50ש"א)

חשבונאות ( 85ש"א)

קורסי הכנה לבחינות הגמר
מקצועית א ( 115ש"א)

מקצועית ב ( 15ש"א)

(ניתן לגשת לבחינות הגמר רק לאחר מעבר בחינות הבסיס)

תקופת התמחות 9 :חודשים.
בעלי תואר בכלכלה ,מנע"ס ,בנקאות ,חשבונאות – פטורים מהבחינות ב :כלכלה ,מימון
וסטטיסטיקה וחשבונאות

אפשרויות תעסוקה
בנקים

בתי השקעות

עצמאיים.

בוגרי האקדמיה לפיננסים משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות והפיננסים.

03-9718800
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חטיבת לימודי רישיונות
רישיון סוכן ביטוח אלמנטרי

מסלול להוצאת רישיון מטעם משרד האוצר

השם "ביטוח אלמנטרי" מתייחס לכלל תחומי הביטוח הנוגעים בביטוח של
רכוש מסוג זה או אחר.
כך ,נכללים תחת ענף זה ענפי ביטוח מוכרים ונפוצים שונים כמו ביטוח רכב ,ביטוח תכולה
לבית ,ביטוח סחורה בהעברה ,ביטוח חקלאי ,ביטוח נסיעות לחו"ל (המכסה גם נזק לרכוש
בעת השהייה בחו"ל) וכו'.ביטוח אלמנטרי ,הוא תחום רחב הכולל ביטוחים מפני אינספור
מצבים וסיכונים אפשריים .לכן ,גם תחום זה רלבנטי עבור אנשים וחברות בכל העולם ,ולכן
גם כאן אפשרויות התעסוקה הן כמעט אינסופיות.

מה עליי לעשות כדי לקבל את הרישיון?
לקבלת רישיון אלמנטרי יש צורך במעבר  6בחינות:

קורסי הכנה לבחינות הבסיס
מימון ( 85ש"א)
כלכלה ( 85ש"א)
יסודות הביטוח ( 60ש"א)

חשבונאות ( 85ש"א)

קורסי הכנה לבחינות הגמר
תאונות ( 55ש"א)

רכוש ( 55ש"א)

(ניתן לגשת לבחינות הגמר רק לאחר מעבר בחינות הבסיס)

תקופת התמחות 6 :חודשים.
בעלי תואר בכלכלה ,מנע"ס ,בנקאות ,חשבונאות – פטורים מהבחינות ב :כלכלה ,מימון
וסטטיסטיקה וחשבונאות

אפשרויות תעסוקה
סוכנויות ביטוח

חברות ביטוח

בנקים

עצמאיים.

בוגרי האקדמיה לפיננסים משתלבים בתפקידים שונים בעולם ההשקעות והפיננסים.
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 455שעות אקדמיות
תוכנית הלימודים
מסלול לימודים המורכב מ 6-קורסי הכנה
לבחינות הראשות לניירות ערך ומשרד
האוצר.

תעודה
לאחר מעבר הבחינות ובתום תקופת
הסטאז' יינתן רישיון יועץ/משווק אלמנטרי
מטעם משרד האוצר.

חטיבת לימודי יזמות וניהול
הדרך הטובה ביותר לחזות את העתיד

היא ליצור אותו
(פיטר דרוקר)

חטיבת היזמות והניהול מקנה כלים מקצועיים ביותר למנהל וליזם הפועל בסביבה העסקית.
התכנים מועברים על ידי מרצים שמביאים את הכלים המתקדמים ביותר מעולם העשייה
ומשלבים אותם במודלים יישומיים .חלק מהקורסים מתקיימים בשיתוף הטכניון – היחידה ללימודי חוץ.

קורס יזמות עסקית פרקטית
קורס חובה לכל יזם .הקורס פותח בפניך צוהר לעולם חדש ,ומאפשר הכרות מרתקת עם
עולם היזמות העסקית .נוטים לחשוב כי יזם ניחן בתכונות מיוחדות .הינו בעל דמיון מפותח,
יצירתי בצורה יוצאת דופן ,בעל מוטיבציה פנימית בלתי רגילה ,בעל מאפיינים פסיכולוגיים
ייחודים וכיוצא באלה .דומה כי התכונות שלעיל יכולות לסייע בתהליך היזמי ,אולם הן אינן
תנאי הכרחי….בהחלט אפשר ללמוד להיות יזם מצליח!
הקורס יקנה לך את דפוסי העבודה הפרקטיים ,ויהפוך את חלומך היזמי למציאות .זהו קורס
הכרחי ,חיוני ונחוץ ,המספק “ארגז כלים” חכם ,מעשי והכרחי ליזם .הקורס מתמקד בהענקת
ידע פרקטי ,ובמהלך הקורס נעבוד על פרויקט יזמי אמיתי.
ניתן לרכוש את הקורס כקורס דיגיטלי.

קורס גיוס כספים לסטארטאפים
האקדמיה לפיננסים יחד עם הטכניון פיתחה את הקורס לגיוס כספים לסטארט אפ המיועד
לסטארט אפיסטים בשלבי גיוס כסף שונים לסטארט אפ שלהם .הקורס מספק כלים
פרקטיים וידע מעשי לגיוס כסף מקרנות הון סיכון ,חממות ,אנג'לים ,גופי השקעה ,מימון
המונים וגופי מיקרו מימון .הקורס נותן דגש על זיהוי מוקשים בתהליך הגיוס ומלמד כיצד
לפנות למשקיעים בצורה יעילה ואפקטיבית.הקורס מועבר על ידי מובילי תעשיית ההון
סיכון בישראל ומרצים שהינם בכירים בתחומם ועוסקים בפועל בגיוס הון לסטארט אפים
ובתעשיית ההון סיכון.
במסגרת הקורס יובאו דוגמאות מעשיות ,תוך ניתוח אסטרטגיות הגיוס של חברות סטארט
אפ שהפכו לחברות מצליחות .סגל המרצים בקורס מורכב מהאנשים הבכירים בתעשייה,
וביניהם יזמי הייטק ,משקיעי הון סיכון ,מנכ"לי חברות הון-סיכון ,בעלי חברות ,אנשי פרסום
ורואי חשבון .סגל המרצים הבכיר גויס לטובת הקורס על מנת שיוכל להקנות ראייה רחבה,
נכונה ומעשית על תחום גיוס הכספים ליזמים בשלבי פיתוח שונים .בוגרי הקורס זכאים
לשלושה חודשי ליווי חשבונאי חינם באמצעות מומחי פירמת רואה החשבון  BDOזיו האפט.

 12מפגשים
 60שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד ליזמים המעוניינים להקים
עסק חדש וליזמים בנשמתם שעדיין לא
מצאו רעיון (בקורס מלמדים מודל לאיתור
רעיונות) .הקורס גם מתאים ליזמים
שנמצאים בשלב ההקמה הראשוני של
העסק ורוצים לפתח את העסק שלהם
ולהזניקו קדימה.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים והטכניון .

 7מפגשים
 35שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?
הקורס מיועד ליזמים בעלי סטארט אפ
בשלבים שונים ,אשר מעוניינים לגייס
כסף ממשקיעים או מתעתדים לבצע
גיוס כסף ממשקיעים ,קרנות הון סיכון,
חממות ,אנג'לים ,מימון המונים או מענקים
ממשלתיים.

תעודה
קבלת תעודת סיום קורס מטעם BDO
האקדמיה לפיננסים והטכניון.

03-9718800
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חטיבת לימודי יזמות וניהול
קורס ייחודי לדירקטורים
ומנהלים בכירים

בשיתוף משרד עו"ד פרל כהן

דירקטורים ונושאי משרה בחברות נדרשים כיום ,אף יותר מבעבר ,להיות בעלי י ֶדע רחב
והבנה מעמיקה בעולם העסקים ,הניהול ,הפיננסים והמשפט ,כדי שיוכלו להפעיל שיקול
דעת מקצועי לשם קבלת ההחלטות העסקיות המתאימות לתאגיד בו הם מכהנים .בתפקידו
נדרש הדירקטור לקדם את פיתוח החברה ,ליזום מהלכים עסקיים ולנהל דיונים .בנוסף,
על דירקטורים ונושאי המשרה בחברה להכיר את הרגולציה ואת כללי הממשל התאגידי,
על מנת שיוכלו לפעול בנאמנות כלפי החברה .הדירקטור הנבון משלב בין יכולותיו לסייע
בפיתוח והזנקת פעילות החברה לקיום חובת הנאמנות והזהירות החלות עליו.
במהלך הקורס נלמדים ההיבטים האסטרטגיים ,הניהוליים ,הפיננסיים והמשפטיים

 10מפגשים
 50שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?

הקורס מיועד למועמדים לתפקיד דירקטור
וניהול בכיר וכן לדירקטורים מכהנים
הרוצים להרחיב ולהעשיר את ארגז הכלים
המקצועי שלהם.

תעודה
לעומדים בדרישות התכנית תוענק תעודת
דירקטור מטעם בית-הספר למצוינות
דירקטורים ומנהלים בכירים מיסודם של
האקדמיה לפיננסים של  BDOומשרד פרל
כהן.

העדכניים ביותר של הדירקטורים ונושאי המשרה הבכירים בחברות ,תוך רכישת כלים
יישומיים רלבנטיים.
הקורס משלב ניתוח פרקטי של אירועים אקטואליים מעולם העסקים הישראלי ומחוצה
לו ,המשפיעים על המשק בכלל ועל שוק ההון בישראל בפרט .בנוסף בקורס מובאות
סימולציות מעשיות מתוך התנהלות הדירקטוריון בעולם העסקי.

קורס מתכנני פרישה
האקדמיה לפיננסים בשיתוף המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי מעבירה קורס תכנון

 80שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?

לפרישה.

רואי חשבון ויועצי מס

תהליך הפרישה מעבודה הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בחייהם של

יועצים פנסיונים

עובדים ומשפחותיהם .בשלב הפרישה חווים הפורשים שינויים רבים המשפיעים על אורח
חייהם ואשר עשויים לעצב את עתידם.
התארכות תוחלת החיים מזמנת לעובדים הפורשים אתגרים רבים הן במישור האישי ,והן
במישור הפיננסי .קיימת התמודדות מתמדת עם הצורך בצבירת נכסים מספקת עד מועד
הפרישה ,לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.
תכנון פרישה אישי מהעבודה הנו תהליך מתמשך ורב ממדי ,חשוב ומשמעותי עבור כל
עובד בכל רמות השכר .תכנון פרישה מבטיח מעבר מיטבי מחיי עבודה לחיים מלאי סיפוק.
תהליך זה חייב להתבצע באופן פרטני לכל פורש ,רצוי מספר שנים לפני הפרישה בפועל,
על ידי מתכנן פרישה מקצועי הנותן מענה הן בנושאים הפיננסים ,הפנסיונים והמיסויים והן
בנושאים האישיים.
מטרת הקורס היא לחשוף את הלומדים למורכבות הפרישה ,להקנות ידע מעמיק בכל אחד
מהתחומים הבאים לידי ביטוי בתהליך ,ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו מתן מענה לצורכי
הלקוח ,ביצוע תכנית פרישה כוללת ,ויישומה גם באמצעות תכנה מקצועית לתכנון פרישה.
תכנון פרישה מקצועי חייב להיות מותאם לנסיבות ,למוצרים ולמטרות של כל פורש ,וליצור
לפורשים ולמשפחותיהם תמונה ברורה כיצד ייראו חייהם לאחר הפרישה.
הקניית ידע מקצועי ויישומי לשימוש בתוכנה מקצועית לתכנון פרישה .השימוש בתוכנה
מסייע לעבודת התכנון כך שתהיה מקצועית ויעילה ביותר.
ליווי בוגרי הקורס לאחר סיומו באמצעות מפגשי ליווי חודשיים ובניית פורום מקצועי
שיסייע לבוגרים ביציאתם לדרך המעשית ,תוך תמיכה שוטפת לאנשי מקצוע המעוניינים
לעסוק בפועל ולהתפרנס היטב ממתן שירותי תכנון פרישה לאוכלוסיית הפורשים בישראל
אליה מצטרפים מידי שנה בין  70-80אלף פורשים ,וזקוקים לאנשי מקצוע מומחים שיתכננו
וילוו אותם בתהליך המורכב של המעבר לפרישה.
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 20מפגשים
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סוכנים/משווקים פנסיונים בכירים
מנהלים ועובדים בכירים מהתחום
הפנסיוני מהבנקים ,חברות הביטוח,
בתי השקעות ,מנהלי הסדר וסוכנויות
הביטוח הגדולות

תעודה
בסיום הקורס תינתן תעודת "מתכנן
בפרישה" מטעם האקדמיה לפיננסים
 BDOוהמכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון
פיננסי.

קורס מנטורים
התוכנית המובילה להתפתחות אישית ומקצועית בישראל.

קורס הכשרה מקצועית ללימודי תעודה  life coachמטעם האקדמיה של  BDOבשיתוף
גלית פילוסוף.
מסלול ישיר למקצוע ,שמאפשר לך לעבוד מיד עם סיום הקורס באימון להשגת תוצאות.
הקורס מאוד פרקטי ומקצועי – בשיעורים עצמם יש שילוב בין תאוריה לתרגול שמאפשר
לתלמידים לצאת מהקורס כשהם יודעים לעבוד.
ההכשרה שלנו כוללת ארגז הכלים עשיר הנדרש למקצוע ומיומנויות ניהול של חמשת
משאבי החיים הדרושים להשגת תוצאות :אנרגיה והלך רוח ,זמן ,כסף ,תקשורת ומנהיגות,
פיזיולוגיה והגישה האימונית מעשית .לאחר הקורס יהיה לכם מקצוע חדש ומבוקש.
תתחילו להבחין בהזדמנויות ותדעו לממש את הפוטנציאל החבוי בהן.
תפרצו את הגבולות של עצמכם ותייצרו התקדמות אישית ומקצועית מתמדת.
הניסיון בקורס מוכח ובוגרים מעידים על "כניסתם למגרש העבודה האימוני".

גישת האימון

כוונות להשגת תוצאות ומונחת תהליך.
בעלת אג'נדה התנהגותית 80% :מההצלחה של אדם תלויה בהתנהגות שלו 20% ,נוספים הם
טכניקות שצריך לרכוש .משתמשת בכל אחת מגישות האימון ככלי בידיעה שאין גישה אחת
לבדה.
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 192שעות אקדמיות
למי מתאים הקורס?

לאנשים שרוצים לעשות שינוי
תעסוקתי וקריירה נוספת.
לאנשים שרוצים לעסוק באימון או/ו
בייעוץ או/ו בהנחיה.
למנהלים שרוצים לשדרג את מיומנויות
הניהול שלהם והתוצאות האישיות
שלהם.
לאנשים שרוצים להגיע לגרסה הכי
טובה של עצמם!
לאנשים שרוצים להגיע לנקודת פריצה
קריטית ולגדול לאורך זמן.

תעודות
תעודת מנטור לחיים ,תעודת מאמן מטעם
האקדמיה .BDO

תנאי קבלה
שאלון קבלה.

ראיון אישי ,במידת הצורך.

Video Mastery

תהליך הליווי לבעלי עסקים
חבילה של  3קורסים שתראה לך איך לשווק ולמכור את המוצרים שלך
באמצעות שיווק בוידאו!
המציאות של ימינו היא שרוב העסקים נמצאים במרדף יומיומי אחר לקוחות חדשים ,פעם
באים לקוחות ופעם לא באים לקוחות ולנו כבעלי עסקים ,זה יוצר לא מעט בעיות חוסר
איזון בתזרים ,הכנסות לא עקביות .ההרגשה הזאת של חוסר וודאות ולחץ ששוב הגיע סוף
החודש ,ובעוד כמה ימים הויזה יורדת ובשביל להישאר על המגרש בעולם העסקים ,צריך
להכיר את הכלי החדש – שיווק בוידאו.
כשהרצון הוא להפיץ את החזון והשליחות שלך ,אתה רוצה להשפיע על יותר אנשים ולשפר
להם את החיים ולהפוך למומחה מוביל בתחומך כזה שאנשים בכלל לא מתווכחים איתו על
כסף ,כזה שאנשים שואפים להיות כמוהו .אז לא משנה מה ניסית בעבר ,וגם אם אפילו
מעולם לא הכנת וידאו ,אנחנו מזמינים אותך להצטרף לתהליך הליווי.video mastery ,
הקורס כולל חבילה של  3קורסים דיגיטליים מלאים ,צ'ק ליסטים ,טמפלטים להטמעה
ויישום בעסק שלך ,ליווי צמוד ותמיכה ,מפגשים פרונטלים ,ועוד כל כך הרבה.
 3הקורסים מועברים דרך האינטרנט ,ככה שיש לך גישה אליהם מכל מקום ובכל זמן.
התכנים מוקלטים ותמיד ניתן לחזור אחורה ,לעבור על השיעורים ולהיזכר בתכנים .כל אלו
יעזרו בהכנת מערך שיווק בוידאו מלא לעסק שלך שיביא לעסק שלך המוני לקוחות וייצור
לך מותג כמומחה מוביל בתחומך( .מבלי להשקיע שקל בציוד ותוכנות יקרות ומבלי להיות
"טכנולוגי").

בונוס

בנוסף לשלושת הקורסים המקיפים,
חברי התהליך  video masteryמקבלים:
 3כרטיסי כניסה למפגשי masterclass
פרונטליים שבהם מתרגלים את תכני
הקורס ,ומקיימים סיעור מוחות ביחד
עם כל חברי התהליך.
הצטרפות לקבוצת המאסטר מיינד
הסגורה בפייסבוק  -שבה ניתן מענה
על כל שאלה או התלבטות (לא תהיה
שאלה או קושי שלא תקבלו עליהם
פתרון).
פידבקים מפורטים מיועצי השיווק עבור
כל יישום שלך בקורס.
קורס ליצירת דפי נחיתה מוכרים.
קורס עריכה במחשב (לאלו שירצו
לשדרג עוד יותר את העריכה שלהם).

מה מקבלים בתוך תהליך הליווי ?video mastery

קורס סודות סרטוני ההדרכה  -בקורס נכין מערך סרטוני הדרכה שיצרו לך חשיפה
ענקית ומיתוג כמומחה בולט בתחומך ,סרטונים שבהם נותנים ערך וטיפים ,ובכך
יוצרים קהילה מאסיבית של לקוחות פוטנציאלים שעוקבים אחרינו.
קורס פרסום ממומן בפייסבוק  -אחרי שיהיו לך סרטונים שמתחילים להביא
לקוחות לעסק ,נוכל לקדם אותם בפרסום ממומן בפייסבוק .כדי ליצור
סיסטם שיווקי שיפעל בצורה אוטומטית לחלוטין .שגם עוד שנה מהיום,
ימשיך לחשוף את הסרטונים שלנו לאנשים חדשים ,וליצור מכירות בעסק.
משלב בחירת האסטרטגיה המתאימה לעסק שלכם ,תכנון וצילום הסרטונים
המדויקים ,עד שלב הקידום הממומן בפייסבוק וניתוח ושיפור התוצאות.
קורס סודות סרטוני המכירה  -תכיר את איש המכירות הטוב ביותר בעולם שיכול
למכור את המוצר שלך  24/7ובחיים לא יבקש שכר או יקח הפסקה – סרטון מכירה!
בקורס ניצור לעסק שלך סרטון מכירה שבסופו גורם לצופים להשאיר פנייה או אפילו
להוציא את הכרטיס אשראי ולרכוש אונליין את המוצר שלך.

03-9718800
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ערכות תרגול וספרים

האקדמיה לפיננסים מוציאה לאור ספרי לימוד בתחומים הבאים:
הרשות לני"ע ומשרד האוצר :ספרי לימוד לקורסי ההכנה הנדרשים לבחינות רשות ניירות ערך ומשרד האוצר:
חשבונאות ,כלכלה ,סטטיסטיקה ומימון ,יסודות הביטוח ,גמר פנסיוני ,מקצועית א  +מקצועית ב ,אתיקה ודיני ני"ע.
חשבות השכר :ספרי לימוד לקורסי הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון לקבלת תעודת חשב שכר.
הנהלת חשבונות :ספרי לימוד לקורסי ההכנה לבחינת לשכת יועצי המס בהנהלת החשבונות.
ראיית חשבון :ספרי לימוד לקורסי ההכנה לבחינות מועצת רואי החשבון.
נדל"ן ומשכנתאות :ספרי קורס תכליתיים ללימוד אפקטיבי של עולם הנדל"ן.
ספר יזמות עסקית :ספר מקיף משלב הרעיון היזמי עד לאקזיט.
ספרי הלימוד של האקדמיה נחשבים לטובים ביותר ,ומספקים הסברים מקיפים בצורה בהירה ופשוטה.
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משרות לבוגרים
האקדמיה לפיננסים מבית  BDOמהווה אמצעי להכשרת וקליטת דור העתיד של אנשי שוק ההון ,משקיעי הנדל"ן,
משווקים פנסיונים ,יועצי ההשקעות ,רואי החשבון ,חשבי שכר ,מנהלי חשבונות ויזמים בישראל.
לאקדמיה לפיננסים יחידת השמה מיוחדת המעניקה לבוגרים ולתלמידים כבר בזמן הלימודים הזדמנות להשתלב
בשוק העבודה ,בגופים פיננסים שונים (בנקים ,בתי השקעות ,סוכנויות לביטוח ,משרדי ראיית חשבון ועוד) ,על מנת
להתמקצע וללמוד את העבודה מתוך הארגון.
לכל המשרות המפורסמות באתר האקדמיה לפיננסים קיימת העדפה לבוגרי האקדמיה לפיננסים.

03-9718800
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דרכי התקשרות

ניתן ליצור קשר באחת
מהדרכים הבאות
צוות השירות המקצועי של האקדמיה לפיננסים
כאן בשבילכם .נשמח לעמוד לשרותכם בכל
שאלה או בקשה .ניתן ליצור קשר טלפוני או
במייל או להגיע לפגישת ייעוץ בתיאום מראש.

טלפון (רב קווי)
03-9718800

סניפים

הלימודים בחטיבות השונות מתקיימים בפריסה
ארצית :תל אביב ,חיפה ,ירושלים ,באר שבע ורחובות.

חיפה

כתובת
סניף ראשי:
בית אמות  ,BDOרח' מנחם בגין  ,48תל אביב

מייל

תל אביב
רחובות
ירושלים

info@bdo-academy.co.il

שעות פעילות
ראשון עד חמישי 09:00-18:00 -
שישי 09:00-14:00 -

אתר אינטרנט
www.bdo-academy.co.il

פייסבוק
www.facebook.com/bdo-academy

22

bdo-academy.co.il

באר שבע

03-9718800
bdo-academy.co.il

תל אביב חיפה רחובות ירושלים באר שבע

