הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2018
לפי תקנות רואי חשבון ,התשט"ז – 1955
בהתאם לתקנה  4לתקנות רואי-חשבון ,התשט"ז ,1955 -אני מודיעה בזה כי בחינות
מועצת רואי חשבון למועד סתיו  2018יתקיימו בתאריכים המפורטים להלן:
הנושא

התאריך

בחינות ביניים חלק א'
*מבוא לחשבונאות
*משפט עסקי

בכסלו התשע"ט ( 14בנובמבר )2018
ו'
י"ח בכסלו התשע"ט ( 26בנובמבר )2018

בחינות ביניים ב'
*כלכלה
יסודות ביקורת החשבונות

י"א בטבת התשע"ט ( 19בדצמבר )2018
י"ג בכסלו התשע"ט ( 21בנובמבר )2018

בחינות סופיות חלק א'
*סטטיסטיקה
חשבונאות פיננסית
*דיני תאגידים ומסחר
*מימון
*טכנולוגיות מידע
דיני מיסים א'

ו'
י"ח
י"א
י"ח
ב'
י"ג

בכסלו התשע"ט
בטבת התשע"ט
בטבת התשע"ט
בכסלו התשע"ט
בטבת התשע"ט
בכסלו התשע"ט

( 14בנובמבר )2018
( 26בדצמבר )2018
( 19בדצמבר )2018
( 26בנובמבר )2018
( 10בדצמבר )2018
( 21בנובמבר )2018

בחינות סופיות חלק ב'
*תמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת
חשבונאות פיננסית מתקדמת
דיני מיסים ב'
ביקורת חשבונות ובעיות ביקורת
מיוחדות

ב' בטבת
ט' בטבת
י"ח בטבת
א' בשבט

התשע"ט
התשע"ט
התשע"ט
התשע"ט

( 10בדצמבר
( 17בדצמבר
( 26בדצמבר
( 7בינואר

)2018
)2018
)2018
)2019

הבחינות המסומנות ב * תתקיימנה על גבי מחשב במכללת רמת גן ,רח' פנחס רוטנברג,
ותחלנה בשעה  .10:00יתר הבחינות תתקיימנה בבנייני האומה בירושלים ,ותחלנה
בשעה .11:00
ניתן להירשם לבחינות המועצה באתר האינטרנט

המועד האחרון לרישום לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים חלק ב' ,סופיות חלק א',
הוא כ"ג בתשרי התשע"ט ( 2באוקטובר  . )2018באמצעות אתר האינטרנט.
המועד האחרון לרישום לבחינות סופיות חלק ב' בנושאים חשבונאות פיננסית
מתקדמת וביקרות חשבונות ובעיות ביקורת הוא ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר
 ,)2018באמצעות אתר האינטרנט.
המועד האחרון לרישום לבחינות בתמחיר וחשבונאות ניהולית מתקדמת ודיני מסים
ב' הוא ג' בכסלו התשע"ט .11.11.18
מי שהגיש ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' ,ירשם לבחינות סופיות ב' שבמועד סתיו
 2018עד יום ז' בכסלו התשע"ט ( 15בנובמבר , )2018כאמור לעיל ואם נתקבל עררו
תוחזר לו אגרת הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים חלק ב' וסופיות חלק א' היא
 438ש"ח לכל נושא ,ולבחינות סופיות חלק ב' היא  821ש"ח לכל נושא.

אמי פלמור ,עו"ד
יושבת ראש מועצת רואי-חשבון

