
 

 

 www.taxcollege.co.ilכתובתנו באינטרנט: 
 7663422, רחובות 24רח' מוטה גור  כתובתנו לדואר:

 Yaniv.gavriel@gmail.comדוא"ל:  
 153-8-949-2368 פקס:

 83-172-822ספק מוכר משרד הביטחון 

 

 סניף רחובות – "יועצי מס"קורס חשבונאות לל יםתכנית לימוד
  

 באישורה ובפיקוחה של מועצת יועצי המס ורשות המיסים בישראל
 

 
ורשות המיסים  בישראל מועצת יועצי המס", מטעם יועץ מס" לימוד מקצוע מטרת התכנית:             

 מס ערך מוסףלאומי, , תוך הקניית ידע יסודי בתחום מס הכנסה, ביטוח בישראל

 ומיסוי מקרקעין.
 

 (.מועצת יועצי המס בישראלכולל מרתון לבחינת )כמפורט להלן  מתכונת התכנית:
    

 כמפורט להלן. תאריכי התכנית:
  

 כמפורט להלן. נושאי הלימוד:

 
 :                    כמפורט להלן. עלות הקורס

 
 .שראלתושב י  •           :           קבלהתנאי 
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 שנות לימוד + מכינה אקדמית מוכרת ע״י המועצה להשכלה גבוהה. 12

 .מכון חוצים/מכון חכיםוד + בחינות חלופיות במכון סאלד/שנות לימ 12

 ומעלה במתמטיקה, באנגלית, בלשון בעברית. 60רות בציון שנות לימוד + בג 12

 
תוענק למסיימים  -בישראל  המס יועצי צתמועתעודת הסמכה מטעם  תעודה:

ות מעבר בהצלחה של בחינ :ובכלל זה, בהצלחה שיעמדו בכל דרישות הקורס
  כמפורט בחוק יועצי המס.התמחות בת שנה ; מועצת יועצי המס
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 בישראל באישורה ובפיקוחה של מועצת יועצי המס –תכנית לימודים לקורס "יועצי מס" 

 
 

 11מתוך  2עמוד 

 

 מטרת הקורס 

ורשות מועצת יועצי המס מטרת הקורס היא הכשרת הלומדים למקצוע ייעוץ המס, תוך הכנתם לבחינות הנערכות ע"י 

 לקבלת תעודת יועץ מס מוסמך.  המיסים בישראל

 היקף הלימודים 

 :בהתאם למסלול הנבחר שנתייםכ : משך הקורס

 

 תכנית הלימודים

 מסלול שעות לימוד שם הקורס

 .16:30-15:30בשעות  ,יום בשבוע שעות  186 נאותחשבו

 .16:30-15:30בשעות  ,יום בשבוע שעות  188 מיסים א'

 .16:30-15:30בשעות  ,יום בשבוע שעות  184 'במיסים 

 .16:30-15:30בשעות  ,יום בשבוע שעות  188 'גמיסים 

 שעות 746: סה"כ      

 שעות( 4.5ו ת  )משך הבחינה:  א .  ח ש ב ו נ1

 שעות לימוד הנהלת חשבונות  1.1

 4 הרישום הכפול

 4 רישומי יומן, ספר ראשי, ספרי עזר

 5 מאזן בוחן

 2 תיעוד

 7 תיאומי בנק, ספקים, לקוחות וכדומה

 9 פחת, מלאי, הפרשה לחובות מסופקים

 4 ייצור

 6 תי והחשבונות הסופייםהמאזן השנ

 5 הקמת שותפויות

 6 חלוקת רווחים

 4 מיזוג ופירוק שותפויות )למעט: פירוק בשלבים(

 3 עסקאות משותפות

 5 משגור

 3 חברות בע״מ ידיעות כלליות )למעט: מיזוגים(

 4 אשראי תעודות )דוקומנטרי(

 3 מרכז וסניפים )ידיעה כללית(

 7 שוםשיטות דיווח ורי -קבלנים 

 1 רישום חד צידי

 3 הכנסות והוצאות

 3 תקבולים ותשלומים

 86 :  כ  "  ה  ס

 חישובים מסחריים  1.2 

 7 ריבית

 6 ניכיון שטרות

 5 חישוב ארנונות

 7 ים שווים, לוחות סילוקיןתשלומ -תשלום הלוואות 
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 11מתוך  3עמוד 

 

 שעות לימודסה"כ   

 186    ת  ו  ע  ש     כ  "  ה  ס 

 

 4 חישובים מסחריים כלליים

 29 :  כ  "  ה  ס

 לליתידיעה מסחרית כ 1.3 

 3 י אדםבנ-צורת בעלות על עסקים: יחיד, שותפות, חבר

 3 ייסוד עסקים, מיזוגם ופירוקם

 6 ושגים מסמכים בקשר לקנייה ומכירהמ-קניית טובין ומסירתם

 2 הובלה, החסנה של טובין

 4 משרדאות

 2 מונחים במסחר, בתעשייה, בבנקאות ובביטוח

 20 :  כ  "  ה  ס

 החשבונאות יסודות ביקורת 1.4

 5 ניירות עבודה

 4 הבקרה והמבדק הפנימי

 6 נוהל ביקורת

 5 טעויות, זיופים, מעילות וגילוין

 6 ביקורת הכנסות

 4 ביקורת רכוש והתחייבויות

 29 :  כ  "  ה  ס

 ת(שעו 3.5הבחינה:  א'  )משך .  מ י ס י ם 2

 שעות לימוד מבוא למיסים 2.1

 1 שיטות להטלת המס, שיטת המס בישראל והשוואתה לשיטות מס אחרות

 1 תפקידה של אמנת מס במניעת כפל מס

 1 מיסים ישירים, מיסים עקיפים, מס פרוגרסיבי, מס רגרסיבי

 1 מטרות המס ותולדות מס הכנסה בארץ, מדר החוק ופרשנות דיני המס

 1 הכנסה הונית להכנסה פירותיתההבדל בין 

 4 מקורות ההכנסה, מקום הפקת ההכנסה ותקופה השומה

 2 בסיס הדיווח על ההכנסה

 2 תושבות לצורכי מס

 1 לפקודה 1הגדרות סעיף 

 2 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 16 :  כ  "  ה  ס

 הכנסות 2.2 

 17 )י( לפקודה(3(, 6)ה3 –( )ד3)למעט: סעיפים  85, 3א, 2, 2סעיפים:  –מקורות הכנסה 

 9 א לפקודה3סעיף  –הכנסה מהאזור 

 10 א לפקודה4סעיף  –מקום הפקת ההכנסה 

 5 לפקודה 7 -ו 6סעיף  -תקופת השומה

 6 ג8 -ב ו8סעיף  –מועד חיוב ההכנסה 

 9 חלק ז' לפקודה –שיעורי המס 

 14 יים, מאמריםתקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצוע

 70 :  כ  "  ה  ס
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 11מתוך  4עמוד 

 

 שעות לימודסה"כ   

 188    ת  ו  ע  ש     כ  "  ה  ס 

 

 הוצאות 2.3 

 20 17,18,20, 20א1, 21-27, 30-32ניכוי הוצאות, סעיפים: 

  

 פטורים .42

 15 א( וסעיפי מיסוי פנסיוני7)9, למעט: סעיפים 16לפקודה וסעיף  9סעיף 

  

 5 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 20 :  כ  "  ה  ס

 הפסדים .52

 8 לפקודה 29 -ו 28סעיפים  -קיזוז הפסדים

 4 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 12 :  כ  "  ה  ס

 דוחות וידיעות, הליכי שומה .62

 1 לפקודהא 87סעיף 

 4 לפקודה 131-144סעיפים 

 6 לפקודה 145-160סעיפים 

 1 מריםתקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מא

 12 :  כ  "  ה  ס

 עסקאות מיוחדות .72

 10 2א145, 131סעיפים 

 2 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 12 :  כ  "  ה  ס

 מיסוי תאגידים .82

 3 מיסוי חברה לעומת מיסוי יחיד

 1 הלפקודא 64סעיף  -מיסוי חברה משפחתית

 1 לפקודה 64סעיף  -מיסוי חברה בית

 2 לפקודה 63סעיף  –מיסוי שותפויות 

 2 שיעורי המס

 3 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 12 :  כ  "  ה  ס

 שעות( 3.5)משך הבחינה:    ב' .  מ י ס י ם 3

 שעות לימוד חוק מס ערך מוסף  3.1

 3 2סעיף  –, מקור החיוב רקע כללי

 2 1סעיף  –הגדרות 

 2 14-15סעיפים  –מקום העסקה 

 5 6-2, ותקנות 7-13סעיפים  -מחיר העסקה 

 9 ז6ד, 6ג, 6ב, 6א, 6, ותקנות 16-21עיפים ס -החייב בתשלום המס 

 9 ,7ו, 6ותקנות  88, 69, 67, 45-47, 22-29עיפים ס –מועד החיוב ומועד הדיווח 

 4 ב12א, 12ותקנות  30סעיף  –בשיעור מס אפס  עסקאות

 6 18 –ג 12, ותקנות 38-44סעיפים  –מס תשומות 

 4 שימוש לצורך עצמי, נכסים משומשים
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 11מתוך  5עמוד 

 

 שעות לימודסה"כ   

 184    ת  ו  ע  ש     כ  "  ה  ס 

 

 

 

מלכ"ר, מוסד כספי, איחוד עוסקים, חוק אס"ח, חובות אבודים, עסקאות קומבינציה, 
 עסקאות עם האזור

9 

 10 שומה, קביעה, השגה וערעור

 5 ים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמריםתקנות, צוו

 70 :  כ  "  ה  ס

 רווח הון 3.2 

 2 רקע כללי, מקור

 8 88-91סעיפים:  –מיסוי רווחי הון 

 5 92סעיף  –קיזוז הפסדים במישור ההון 

 4 ד94 – 93סעיפים  -קרים מיוחדיםמ -רווח הון ממכירות מניות 

 4 27 -ו 96סעיפים  –שחלוף נכסים 

 8 97סעיף  –ורים במישור ההון פט

 4 100סעיף  –העברת נכס למלאי עסקי 

 4 נות + תק 102סעיף  -הקצאת מניות לעובדים

 8 ח104 – 104ים סעיפ –העברת נכסים תמורת מניות 

 3 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 50 :  כ  "  ה  ס

 מיסוי בינלאומי 3.3 

 3 1סעיף  –הגדרות 

 3 א4סעיף  –מקום הפקת ההכנסה 

 2 א68סעיף 

 10 196אמנות למניעת כפל מס, סעיף 

 2 1ב75סעיף  -חברת משלוח יד זרה

 2 ב75סעיף  –חברה נשלטת זרה 

 5 )ב( 97, 14עיפים ס -מיסוי עולים חדשים ותושבים חוזרים

 3 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 30 :  כ  "  ה  ס

 מיסוי מקרקעין 3.4

 4 1סעיף  –הגדרות 

, 19, 17, 6סעיפים  –קביעת השבח )יום ושווי, מכירה ורכישה וניכויים( וחישוב המס 

 48 –ג' 39,  37 – 21

5 

 6 , פרק שישי לחוק1רק חמישי פ –פטורים ודחיית מס )לרבות פטורים לדירת מגורים( 

 6 (1בסעיף  א )הגדרות7, 7סעיפים  –פעולה באיגוד 

 4 ותקנות מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( )מס רכישה( 9עיף ס –מס רכישה 

 5 פרק שביעי לחוק -הליכי שומה 

 3 90 – 87סעיפים  –השגה ועירור 

 3 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 36 :  כ  "  ה  ס
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 11מתוך  6עמוד 

 

 שעות( 3.5משך הבחינה: )ג'   .  מ י ס י ם 4

 שעות לימוד מיסוי היחיד 4.1

 9 תושבות, מקורות הכנסה, מקום הפקת הכנסה, בסיס דיווח על ההכנסה

והתקנות, חוק מ"ה )פטור ממס על הכנסה  122ב, 121, 121סעיף  –שיעורי המס 
 ו125 – 124א , 122מהשכרת דירת מגורים(, 

7 

 15 39 -38, 46 – א33, 11 – 10עיפים ס –כויים אישיים ונקודות זיכוי זי

 5 67 –ב 64סעיפים  –חישוב מאוחד ונפרד 

 4 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 40 :  כ  "  ה  ס

 מיסוי פנסיוני 4.2 

 6 )ג(8א(, 7)9סעיף  –מענקי פרישה, רצף זכויות פיצויים 

 4 א(  16)9(, 4)ה3)ה(, 3לשכירים: סעיפים  – קרן השתלמות

 3 ב(16)9, 31א(, 5)17(, 4)ה3(, 2)ה3עצמאים: סעיפים ל –קרן השתלמות 

 3 תקנות מ"ה )כללים לאישור ולניהול קופות גמל( –קופות גמל 

 4 (14)32א)ה(, 9א, 9)א(, 3היוון קצבה, סעיפים  –אובדן כושר עבודה 

א, 9סעיפים  –א, פריסת מענק, היוון קצבה 9ו(, 6)9סעיפים נוסחת הקיזוז,  –קצבאות 
 ג9ב, 9)ג(, 8

7 

 10 47א, 45סעיפים  –ניכויים וזיכויים קופות גמל 

 6 ד9עיף ס -ה, פטור מדמי שכירות 125ד, 125סעיפים  –פטור וניכוי מריבית מוטבת 

 3 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 40 :  כ  "  ה  ס

 ניהול ספרים 4.3 

 7 ב191ב, סעיף 145א, סעיף 130, סעיף 130, 33סעיף 

רים(, פסילת ספרים עהוראות ניהול ספרים, ועדה לקבילות פנקסים )סמכויות וער
 וסנקציות

7 

 2 הוראות ניהול ספרים על ידי מלכ"ר

 4 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 20 :  כ  "  ה  ס

 ניכוי במקור וגבייה 44.

 5 ט195 – 174א, 160 –א 159סעיפים  -גביה 

 5 א,173 – 161סעיפים  –ניכויים במקור 

 6 ג181 -ב 181(, 11)32, 31)ז(, 3עיפים ס -הוצאות עודפות

 4 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 20 :  כ  "  ה  ס

 הצהרת הון 4.5

 1  מטרת הצהרת הון

 1 קביעת ההכנסה באמצעות הצהרת הון

 1 הסמכות החוקית לדרישת הצהרת הון   

 1 חשיבות הצהרת הון ראשונה   

 1 מילוי טופס הצהרת הון   

 3 מטרת השוואת הון  

 2 שיבוץ ההכנסות )המקורות( וההוצאות )השימושים( בתהליך השוואת הון

 1 תיאום ההכנסות )המקורות( שדווחו  

 1 ההוצאות העסקיות   תיאום
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 11מתוך  7עמוד 

 

 סה"כ שעות לימוד  

 188    ת  ו  ע  ש     כ  "  ה  ס 

 

 

 

 

 

 1 תיאום הוצאות פרטיות או תשלומים שלא הותרו בניכוי  

 1 תיאום הוצאות "זקופות" והפסדים שקוזזו  

 1 תיאום ההכנסות ה"זקופות"  

 3 תיאום רווחי הון  

 3 התאמת בסיס הדיווח  

 2 הטיפול בגידול הון בלתי מוסבר ובהסברי הנישום  

 3 הון   מילוי טופס השוואת

 2 חישוב הוצאות מחיה  

 2 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 30 :  כ  "  ה  ס

 חוק עידוד השקעות הון 4.6

 5 מסלול הטבות מס

 5 מסלול מענקים

 2 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 12 :  כ  "  ה  ס

 ולינג"ר-"פרה - המוסד להחלטות מיסוי מקדמיות 4.7

 2 מטרות החלטות המיסוי

 1 הליך הגשת בקשה לשם קבלת החלטת המיסוי

 2 החלטת מיסוי ב"מסלול ירוק"

 2 הטיפול בבקשה להחלטת המיסוי

 1 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 8 :  כ  "  ה  ס

 עבירות מס 4.8

 4 ים פלילים חיפוש, הליכ ירה,הליכי חק -א( 228 - 215עונשין )סעיפים 

 3 חוק העבירות המנהליות

 1 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 8 :  כ  "  ה  ס

 זכויותיו וחובותיו של יועץ המס 4.9

 3 חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס

 1 תקנות, צווים, פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 4 :  כ  "  ה  ס

 כללי האתיקה של יועץ המס 4.10

 3 1981 –תקנות מס הכנסה )כללי אתיקה מקצועית של יועצי מס(, התשמ"א 

 1 פסיקה, חוזרים מקצועיים, מאמרים

 4 :  כ  "  ה  ס
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 מועדי הבחינות 

 ועצת יועצי המס בשני מועדים כל שנה:ידי מ-ות עלבחינות לרישוי יועצי מס מתקיימ

 קיץ(מועד ) יוליחורף( ומועד ) ינואר – בחשבונאות . 

 'ינואר )מועד חורף( ויולי )מועד קיץ( –במיסים ג' /במיסים ב'/במיסים א. 

 מיקום הבחינות 

 )מול תחנה מרכזית(, ירושלים. 1בנייני האומה, שדרות שז"ר 

 

 ערעורים על הבחינות 

נקודות ומעלה והוא חולק על הציון שניתן לו, רשאי לערער בכתב על הציון. הערעור  50חן שקיבל בבחינה ציון של נב

 היום הנקוב בהודעה בדבר ציון הבחינה.מ יום 40-יוגש בכתב למועצת יועצי המס או למי שהוסמך מטעמה לא יאוחר מ

יום הגשת הערעור. ההחלטה מ  יום 60-חלטתו לא יאוחר ממועצת יועצי המס או מי שהוסמך מטעמה יודיע למערער על ה

 תהיה סופית.

 נקודות, לא יוכל לשוב ולהיבחן במועד הבא באותה בחינה. 35 -מי שקיבל ציון נמוך מ

 

 אגרות 

  483 –בחינה  כלאגרת  .₪ 

  121 –ערעור  כלאגרת .₪ 
 

 
 לוח זמנים צפוי :

 
  תאריך סיום לימודה שעות  יום הלימוד  תאריך פתיחה מסלול קורס

 חשבונאות
   

 2020/7/5 16:30-21:30 'א 2020/1/5 ערב

 

 :עלות
 
  : (.חשבונאות + מיסים א +מיסים ב + מיסים גכל הקורסים: )  כולל מע"מ₪  16,500מסלול המלא 

  :     (.בלבד מיסים א'קורס ) כולל מע"מ₪   6,200קורס בודד 

 
 :  כוללתעלות הקורס )*( 

 
 השלם. ספר הלימוד .1

 .₪ 600 מע"מ כחוק, דמי הרשמה בסך .2
 

 : כוללת אינהעלות הקורס )*( 
 

 .אגרת בחינה .1

 ₪. 400חקיקה בסך  ציקובסט  .2
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  ניף רחובותס -טופס הרשמה לקורס יועצי מס 
 

 , רחובות(108 רח' הרצל -)"מרכז תקוותנו" 
 

 

 המרצה: יניב גבריאל, עורך דין ויועץ מס
 

 סמן/י בחירתך:

  : (.חשבונאות + מיסים א +מיסים ב + מיסים ג)כל הקורסים:   לל מע"מכו₪  16,500הרשמה למסלול המלא 

  :     (.בלבד מיסים א')קורס  כולל מע"מ₪  6,200הרשמה לקורס בודד 

 

 _____________  שם פרטי ______________ טלפון נייד ______________________שם משפחה  
 

 אריך הרשמה  ________/______/_______ספרות(  ____________________   ת 9תעודת זהות )
 

 
 

 _____________ מיקוד  __________________  ישוב_________   מס' בית________________ ____  רחוב
 

Email:______________________________________________________ 
 

 .ה וספר מבחנים()כולל: מע"מ, דמי הרשמ₪ ________ידוע לי כי העלות הקורס/ים בסך 

 
 אני מתחייב/ת לשלם את מלוא עלות הקורס הנ"ל, ולראיה באתי על החתום :

 
 _________/________/_________ תאריך ___________________    חתימה 

 

 
 

  המכללה למיסים ולחשבונאות" המוטב:, 8344650, חשבון: 930, סניף: לאומיבנק:  - תשלום בהעברה בנקאית"  

   מספר הכרטיס :   |__|__|__|__| -  תשלום בכרטיס אשראי-||__|__|__|__-_|__||__|__|_-     |__|__|__|__| 

 ____  __________:   |__|__|__|__|   שם בעל הכרטיס________CVV)________/________  קוד אבטחה )  תוקף הכרטיס:     

 )כולל מע"מ(₪ ________הסכום לחיוב: ____________ הכרטיס: ___ ת.ז. בעל הכרטיס: _______________ טל. בעל     

 ריבית: _______   ללאמספר  תשלומים שווים  ______תאריך: ______/_____/______ חתימה:_______  בעל הכרטיס:     

 (6עד  – ורס בודדק, 12עד  - מסלול מלא)מספר תשלומים נקבע בהתאם למסלול:                                                 

                                       למשלמים בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי:

949--8-153או בפקס  ולצרף אישור העברה בנקאית Yaniv.gavriel@gmail.comלשלוח את טופס ההרשמה סרוק במייל:  חובה

2368 

 דמי ההרשמה לא יוחזרו, אלא מע"מ(, נכללים במחיר הקורס. )כולל ₪  600תנאי הרשמה: דמי ההרשמה בסך 

ימי  7 -ימים מיום ההרשמה ולא יאוחר מ 14שבנדון. ביטול הרשמה אפשרי בתוך  במקרה של אי פתיחת הקורס

ימי עסקים לפני מועד  7 -ימים מיום ההרשמה או בתוך פחות מ 14עסקים לפני מועד הפתיחה. ביטול הרשמה לאחר  

 3יחויב במלוא מחיר הקורס. הפסקת לימודים תחויב במלוא מחיר הקורס. דחייה בפתיחת הקורס עדהפתיחה, 

חודשים, אינה נחשבת כאי פתיחת הקורס שבנדון. הודעה על ביטול הרשמה או הפסקת לימודים, בקשר לקורס 

 שבנדון, תיעשה בכתב בדואר רשום בלבד. 

 ישורה ובפיקוחה של מועצת יועצי המסבא -סלול מלא מ –קורס יועצי מס 

 סה"כ שעות לימוד שעות  יום קורס 

 שעות 165 16:30-21:30 א' חשבונאות

 שעות 188 16:30-21:30 א' מיסים א'

 שעות 184 16:30-21:30 א' מיסים ב'

 שעות 188 16:30-21:30 א' מיסים ג'
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  : תנאי רישום

  או כ.א.ל |  מסטרקארד |  ויזה לאומיויזה  : בכרטיס אשראיהתשלום יעשה ; 

  או יםשיקבהתשלום יעשה ; 

  העברה בנקאיתבהתשלום יעשה. 

  לא יוחזרו. ההרשמהבמקרה ביטול השתתפות, דמי 

  ממחיר הקורס. 10%ובשיעור  ההרשמהביטול השתתפות בתוך פחות שבועיים מפתיחת הקורס יחויב בדמי  

 ד זה יחויב בתשלום מלא.ביטול השתתפות לאחר מועעם זאת, 

  לפני מועד הפתיחה. שכר הלימודמספר המקומות מוגבל ומותנה בתשלום 

 ב"מכללה למיסים ולחשבונאות" ? דווקא יועצי מסמדוע כדאי להירשם לקורס 

 הנימוק הסיבה

 
  התוצאות

ת וכי הנבחנים שלמדו אתנו השיגו את התוצאות הטובות ביותר לאורך השנים בבחינ
תשאלו אותם, הרי בסופו של דבר,   בישראל. מועצת יועצי המסמטעם  סיועצי המ

 הכי חשוב.  זה
 

באתר ולחשבונאות להתרשמות מעשרות חוות דעת של בוגרי המכללה למיסים 
 יפוש בפורום:)נא לרשום בשורת הח לחצ/י כאןלשכת רואי החשבון 

 (.המכללה למיסים ולחשבונאותאו  יניב גבריאל 

  המקצוענות
כי לנו יש את שיטות מתקדמות, מגוונות ומעניינות להעביר לכם את החומר בצורה 
מעולה. אנחנו בעצמנו עוברים השתלמויות, שותפים לתהליכי חקיקה ועוסקים בפועל 

  בייעוץ משפטי בתחום.

  העניין
נו ולימדנו אלפי תלמידים בשנים האחרונות בכל הארץ, ואנחנו יודעים כי ראינו והכר

שחומר יבש עובר עם הומור, דוגמאות אין ספור, וטכניקות לימוד ושינון מיוחדות. 
  בשיעורים שלנו, אף אחד לא נרדם....

  העדכונים
איך כי אנחנו יודעים קצת לפני כולם מה צפוי להישאל בבחינה, מהם השינויים בחוק, ו

 לענות על השאלות החדשות הצפויות. אל תגלו. 

  הצוות
כי צוות המרצים שלנו הוא מהטובים בארץ. כל מרצה עובר הכשרה אישית והוא משובץ 

  .בישראל מועצת יועצי המסרק אם הוא בעל ניסיון רב בהרצאות הכנה לבחינות 

  התמיכה
ינה נסייע לכם עם הרבה כי אנחנו נהיה אתכם ממש לאורך כל הדרך: גם לפני הבח

טיפים, וגם אחרי הבחינה לא נשכח אתכם. נשחזר עבורכם את הבחינה, נעזור 
  למערערים, ונסייע במציאת עבודה לבוגרים.

  חומרי הלימוד
כי אנחנו מציעים לכם כלי לימוד משולבים: קורס, ספר, מרתון, אתר בחינות, נגישות 

 מלאה למרצה, ומייל לכל שאלה. 

  התמורה
כי כשחושבים על זה, אנחנו נותנים לכם את התמורה הטובה ביותר עבור כספיכם, 

 מתחשבים בצרכים המיוחדים שלכם ומתאימים לכם תכנית אישית.

 מוסד לימודים מפוקח
 

המכללה למיסים ולחשבונאות, על כל סניפיה ושלוחותיה, היא גוף וגם... כי 
 ל. בישרא מועצת יועצי המסמאושר ומפוקח מטעם 

   .088-007-700-1נשמח לסייע לכם, בטלפון : 

 
 
 

 ב ה צ ל ח ה

http://192.116.221.253/Hs/Forum.asp?fid=2
http://192.116.221.253/Hs/Forum.asp?fid=2

