
 
 

 

 
 

 המחלקה לכלכלה 
 התוכניות ללימודי חשבונאות 

 

 EYתקנון פרקטיקום בפירמת 

אשר במסגרתו הפירמה תקיים פרקטיקום  EYהמחלקה לכלכלה שמחה להודיע על שיתוף פעולה עם פירמת 
 לסטודנטים מצטיינים של המחלקה. 

מקצועית בתחום עבודת רואה החשבון אשר תועבר על ידי עובדים  הפרקטיקום יתקיים במשרדי הפירמה ויכלול סדנא
בכירים בפירמה. סדנא זו תסייע לסטודנטים לקשר בין הלימוד התיאורטי של מקצוע ראיית החשבון באוניברסיטה לבין 

 היישום הפרקטי של החומר בשטח.

חשבונאות או בתואר -אר כלכלהאילן בתו-הפרקטיקום מיועד לסטודנטים שהחלו את לימודיהם באוניברסיטת בר
 חכ"ם בשנת הלימודים תשפ"ד.

 הפרקטיקום מתקיים במהלך שנה ב' של לימודי התואר.

 .ובאחריותה EYכל התכנים של הפרקטיקום ייקבעו באופן בלעדי ע"י פירמת 

 משתתפים. 40-מספר המקומות בפרקטיקום מוגבל ל

 להלם תנאי הקבלה לפרקטיקום:

 :מסלול פסיכומטרי

 .620מקומות מיועדים לסטודנטים עם ציון פסיכומטרי של לפחות  20

ולשלוח לדוא"ל: מנת לקבל זכאות להשתתף בפרקטיקום, יש למלא את הטופס המצורף לתקנון -על
practicumey@gmail.com 

 הסטודנט יקבל אישור חוזר במייל המאשר את זכאותו להשתתף בפרקטיקום.

 יהיו זכאים להשתתפות ונים ששלחו את המייל ועמדו בתנאים הנ"ל הסטודנטים הראש 20מובהר בזאת כי 
 בפרקטיקום.

 להשתתף בפרקטיקום. באפשרות  את הסטודנטלא תזכה שליחת הטופס ללא קבלת אישור זכאות 

 :מסלול הצטיינות בשנה א'

 מקומות מיועדים לסטודנטים מצטיינים בשנה א'. 20

 הציונים של הסטודנטים בקורסים הבאים:בסוף שנה א' של התואר ייבדק ממוצע 

 'יסודות החשבונאות א 
 'יסודות החשבונאות ב 
 'דיני מיסים א 

קורסים הנ"ל, אשר יהיו מעוניינים להשתתף בפרקטיקום, יקבלו בהסטודנטים עם ממוצע ציונים הגבוה ביותר  20
 אישור זכאות.

לא ייכלל  01/11/2024, עד לתאריך מכל סיבה שהיאהקורסים הנ"ל,  בכלובהר בזאת כי סטודנט שלא יקבל ציון מ
 בבדיקת הממוצע.

תאשר מספר משתתפים נוסף  EYו/או במידה ופירמת  20-במידה ומספר המשתתפים ממסלול פסיכומטרי יהיה נמוך מ
 בפרקטיקום, יינתנו אישורי זכאות נוספים לסטודנטים לפי הקריטריון של הצטיינות בשנה א', כאמור לעיל.

 תחשבונאות או בתואר חכ"ם באוניברסיט-שנה ב' בתואר כלכלהקורסי ל הזכאות בשני המסלולים מותנה ברישום לניצו
                                                                                             אילן.-בר

 בברכה,                                                                                                                                                           
 המחלקה לכלכלה

 



 
 

 

 
 

 המחלקה לכלכלה 
 התוכניות ללימודי חשבונאות 

 

 

 תאריך: __________

 

 שם פרטי ומשפחה: ___________

 תעודת זהות: __________

 

 EYישום לפרקטיקום בפירמת בקשה לר

 

 שיתקיים במהלך שנה ב' של לימודי התואר. EYברצוני לבקש אישור להשתתף בפרקטיקום של פירמת 

 לבקשה מצורפים המסמכים הבאים:

 

 מכתב קבלה ללימודי תואר ראשון 
 אישור על ציון במבחן פסיכומטרי 

     

 .הוראותיו במלואן את ומקבל/ת עלי את התקנון בזאת, כי קראתי הריני מאשר/ת

 

 

 __________________ נייד: 

 _______מייל: ___________

 

 ____________חתימה: _        

 


