
 

 
 

 

 נבחנ/ת יקר/ה

 עשוי לסייע לך בהמשך הדרך:ה ימידע שימוש להלן

 פרסום ציוני הבחינה העיונית

 הלשכה. באמצעות פרסום באתר חשבי שכר של ציוני הבחינה העיונית יפורסמו כחודש לאחר הבחינה 

 . 'חשב שכר בכיר' להתעדכן בציון מול מוסד הלימוד בו עברת את קורסהאפשרות  ךל עומדת כמו כן,

 קבלת תעודת 'חשב שכר בכיר'

לאלו אשר עברו בהצלחה את בחינת 'חשב שכר בכיר' יערך כחודש לאחר פרסום  תעודותטקס חלוקת 

 , תל אביב. 1ציוני הבחינה. הטקס ייערך בלשכת רואי החשבון בישראל, רחוב מונטפיורי 

 השכר.  פרטים אודות הטקס יפרסמו באתר האינטרנט וכן בעמוד הפייסבוק של חשבי

אספו על ידי מוסד הלימוד בו עברו נבחנים אשר לא תהא להם האפשרות להגיע לטקס יההתעודות של 

 אחראי להפצתן אל תלמידיו.יהיה  אשרוהוא זה את קורס 'חשב שכר בכיר'  

 השתלמות לצורך שמירת תוקף תעודת 'חשב שכר בכיר'שעות מעבר 

 שעות השתלמות. 15יש לעבור כל שנה ובאופן עקבי  'ת 'חשב שכר בכירעל מנת לשמור על תוקף תעוד

שנה הקלנדרית העוקבת לשנה בה עברת את הבחינה מה החל השתלמותהשעות  15יש להתחיל במעבר 

, נדרש 2019 דצמבר -מרץשנערכה במועדים  )לצורך העניין, מי שעבר את הבחינה העיונית העיונית

 (. 2020שעות השתלמות החל משנת  15להתחיל במעבר 

ימי העיון מועברים על ידי מכללות ובתי תוכנה. רק ימי עיון המופיעים באתר חשבי שכר, מוכרים 

 לצורך שעות ההשתלמות.

 /https://icpas.org.il/hsכתובת אתר חשבי שכר: 

 הזמנת מחברת בחינה סרוקה

פרטים  עד שבוע מפרסום תוצאות הבחינה.₪  40ות של יתן להזמין מחברת בחינה סרוקה בעלנ

 נוספים באתר חשבי שכר. 

 הגשת ערעור

על נוהל הגשת  מפורט ניתן לערער על שאלות בבחינה עד שלושה שבועות מיום פרסום הציונים. הסבר

 מופיע באתר חשבי שכר. ערעור 

 רישום חוזר לבחינה

וזאת קורס הפנות אל מוסד הלימודים בו עברת את ליש  30מעל  ואציונך בבחינה הונכשלת ו במידה

רק לאחר שיועבר ’. רשימת המועמדים לגשת לבחינת חשב שכר בכיר‘אותך במסגרת  על מנת שיגיש

 בחינה העיונית.מועד הבא של התפתח בעבורך האפשרות להירשם ולשלם ל ,שמך במסגרת רשימה זו

 

 ולקבל, חשבי שכר -החשבון בישראל לשכת רואילעמוד הפייסבוק של  ףהצטראותך ל מזמין

 עדכונים שוטפים. 

 

 בברכת הצלחה,

 לשכת רואי חשבון בישראל 

 הוועדה לבחינות חשבי שכר
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