
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 18/09/2019 -יח' באלול תשע"ט  -ב בחינת חשב שכר בכירהנדון: 

 

תפתח ההרשמה לבחינת 'חשב שכר בכיר', באמצעות אתר האינטרנט של  01/08/2019 -ה חמישיביום 

 לשכת רואי חשבון. 

ת שהתלמידים יוכלו לבצע הרשמה ותשלום דרך האתר על מוסד הלימוד להעביר לח"מ לא יאוחר על מנ

 רשימת מועמדים מטעמם לגשת לבחינה. 31/07/2019 -הרביעי מיום 

  מצורף  למייל .  את הרשימה יש להעביר באמצעות קובץ אקסל ייעודי אשר 

 חשב שכר בכיר'ת 'חשיבות העמידה בלוחות הזמנים במסגרת ההרשמה לבחינ .1

אם ההרשמה לבחינה באמצעות אתר האינטרנט של לשכת רואי חשבון בישראל נקלטה בהצלחה הנרשם 

 בצירוף קבלה. נרשם לאתר כי ההרשמה הושלמה.   באמצעותהיקבל הודעה לכתובת המייל 

לבצע את תלמיד תתקבל ההודעה האמורה לכתובת המייל, ובמצב זה על ה לאאם ההרשמה לא נקלטה 

 הליך ההרשמה מחדש. 

 כתובת הדוא"ל . או באמצעות הודעה בטלפון , ניתן לשחזרה. במידה והסיסמה נשכחה

אנו נתקלים במקרים לא מעטים של נבחנים שלא עומדים בלוחות הזמנים שנקבעו להליכי הרישום, 

 ופונים ללשכה לאחר המועד האחרון לרישום לבחינה.

איפה ואיפה. ללשכה אין את הכלים לבחון את ביונית ושקופה ולא לנקוט הלשכה נדרשת לפעול בצורה שוו

הטיעונים ואת ההסברים לסיבות שבגינן המבקשים להיבחן לא עמדו בלוחות הזמנים, ועל אף הנימוקים 

והטיעונים שמובאים, מוצדקים ככל שיהיו )טעות בתום לב, סיבות בריאותיות, סיבות משפחתיות, אובדן 

נאלצת הלשכה בלימוד לקראת הבחינה, אובדן הכנסה, מניעת קידום בעבודה וכד'(,  שעות שהושקעו

 לדחות את הבקשות החריגות הללו.

שים להיבחן לחסוך מעצמם עגמת נפש, לשים לב למועדים ולא להמתין לרגע האחרון אנו קוראים למבק

 על מנת להירשם לבחינה.

 הליך הגשת בקשה להקלה בבחינה והטיפול בפנייה .2
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עולים  שהינם דקות בבחינה לנבחנים 50חשבי שכר, מאפשרת תוספת זמן של  -לשכת רואי חשבון בישראל

עלי לקויות למידה, להגיש בקשה לקבל הקלות מיוחדות במהלך בחינת חדשים, נשים בהריון ולנבחנים ב

אישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו אל רכזות הקורסים במוסדות הלימוד באמצעות 'חשב שכר בכיר'. 

 .הדוא"ל

 . נבחן אשר יימצא זכאי להקלות בבחינה יקבל תוספת זמן

 

לכל המאוחר עד , את הבקשות להקלה בבחינת 'חשב שכר בכיר' והאישורים הנלווים להן יש להעביר

 בקשות לאחר מועד זה לא תטופלנה. .2019/08/25

 

 :לפי הפירוט והתנאים הבאים, מקרים בהם ניתנות הקלות בבחינות ואישורים נדרשים

 

ודת עולה המעידה על מועד העלייה יש לשלוח צילום של תע –שנים בארץ  10עד  –עולים חדשים  .1

 ארצה וכן צילום תעודת הזהות.

יש לשלוח אבחון שבוצע לכל המוקדם שבע שנים לפני מועד הגשת הבקשה. אבחון  –לקויי למידה  .2

  .ממכון מוכר לאבחון ליקויי למידה שהוכר על ידי המוסדות האקדמיים

 .מרופא נוירולוג או פסיכיאטר אבחון קשב וריכוז

 TOVA, MOXO, BRC. של אחד מהמבחנים הבאים מבחן תוצאות

יש לשלוח אישור רפואי עדכני לגבי ההיריון מרופא נשים או  על מנת לקבל תוספת זו –נשים בהריון  .3

 .מרופא משפחה

 בלת תשובותק

 .ם במוסדות הלימוד באמצעות הדוא"לאישורים בדבר הקלות בבחינה יישלחו אל רכזות הקורסי

 18/09/2019 -יח' באלול תשע"ט  - בחינת 'חשב שכר בכיר -וחות זמניםריכוז ל .3

 

 תאריך לועזי תאריך עברי נושא

העברת רשימת מועמדים לגשת 

 לבחינה
 2019 יולי 31 כח' תמוז תשע"ט 

   2019 אוגוסט 01 כט' תמוז תשע"ט  פתיחת הרשמה לבחינה

מועד אחרון להעברת בקשות 

 להקלה בבחינה
   2019  אוגוסט 25 ט כד' אב תשע"

   2019 בספטמבר 05 ה' אלול תשע"ט  סגירת הרשמה לבחינה

 

 בברכה,                                                                                                                        

  לשכת רואי חשבון בישראל                                                                                                                      

 מחלקת חשבי שכ                                                                                                                              


