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 יקרים, מוסדות לימוד 
 

 

 15.9.2020, תש"פ כו' אלול, 2020מועד ספטמבר  "חשב שכר בכיר"בחינת הנחיות ולוחות זמנים ל
 

יבים לפעול בהתאם להנחיות משרד הבריאות בדבר איסור התקהלות במבנה בתקופה מאתגרת זו, אנו מחו
 יהיו עדכניים ליום הבחינה עצמה.עפ"י הנהלים ש סגור

  

 למייל: עמכםטת המועמדים לבחינה ממישראת  קובץ הייעודינבקשכם להעביר בהקדם ב
s.org.ilmeital@icpa. 

 
ם יכעל. כמועמדים לבחינה הוזן למערכתמטעמכם  בחניםנשל השמם רו"ח שמלשכת קבלת אישור לאחר 

להשלמת  רישום ותשלוםולבצע  חשבי שכר -של לשכת רואי חשבון לאתר לחדד לנבחנים כי עליהם להיכנס 
 .(7.202019.-פתיחת ההרשמה החל מ) התהליך

  15.9.2020, תש"פ כו' אלול -" שכר בכיר חשב"בחינת  - וחות זמניםל

 

 עזי ך לו ירתא תאריך עברי 

 

 19.7.2020 פ תש"תמוז  ' כ פתיחת הרשמה לבחינה 
ברת בקשות להקלה רון להעמועד אח
 25.8.2020 תש"פה' אלול  (מן )תוספת ז בבחינה

 ( *) 31.8.2020 יא' אלול תש"פ  סגירת הרשמה לבחינה 
 

פני כן, ל הבריאות תתמלאפ"י הנחיות משרד במידה ומכסת הנבחנים המאושרת עבכם, ילתשומת ל* 
 ירשם בהקדם!!!על כן, נא לה .(31.8.2020הנ"ל ) ההרשמה תיסגר טרם התאריך

 

 "ר בכירכש חשב"ת שמה לבחינשיבות העמידה בלוחות הזמנים במסגרת ההרח
 

ה נקלטשכר חשבי  –של לשכת רואי חשבון בישראל אתר הההרשמה לבחינה באמצעות ובמידה  •
כמו כן ו נקלטהה שמרההכי המייל באמצעותה נרשם לאתר, הודעה  תובלכתל ם יקבהנרש ,לחהצהב
 . שלוםתעל ה קבלה צורףת

במצב זה על . רה לכתובת המיילתקבל ההודעה האמות לא, במידה וההרשמה לא נקלטה בהצלחה •
 מחדש. הרישום הליך תלבצע את תלמיד ה

 תובתלנייד או לכ SMSבאמצעות  ניתן לשחזרהיהיה , נשכחהלכניסה לאתר הסיסמה מקרים בהם ב •
 . "לאוהד

ות הזמנים שנקבעו וחרים לא מעטים של נבחנים שלא עומדים בלבמק ונבעבר נתקל, לתשומת לב •
הלשכה במקרים כאלה ם לבחינה. ללשכה לאחר המועד האחרון לרישופונים ולהליכי הרישום, 

שכה אין את הכלים לבחון את לל איפה ואיפה.בולא לנקוט  קופהשו יוניתנדרשת לפעול בצורה שוו
לא עמדו בלוחות הזמנים, ועל אף ם להיבחן בקשיהמן ות שבגינבלסי ההסברים תאם והטיעוני

בות בריאותיות, סיבות ות בתום לב, סים ככל שיהיו )טעשמובאים, מוצדקיוהטיעונים הנימוקים 
עת קידום בעבודה ת הבחינה, אובדן הכנסה, מנילקרא דבלימו עות שהושקעוש משפחתיות, אובדן

 .הלפני לסרבהלשכה תאלץ  וכד'(,
 

 הות לפני מועד הבחינשע 24עד שלח הודעה ת - S SMת ודעח הומשל
 

 ם הישיבה מיקולכל נבחן עם  SMSתישלח הודעת תחילת הבחינה, יכים המקדמיים לעל מנת לייעל את ההל
 . (ומספר טור מספר שולחן ,)מספר אולםשלו  הספציפי

באתר ם הרשמת טיסגרת פרבמ םבהקדם לעדכן מטעם מוסדכ יםנדה לכם אם תורו לכלל הנבחנו מוסד יקר,
ישלחו שלהבהיר  כםבקשנכאמור. ות הודעה, על מנת לאפשר את משלוח םשלהייד הנשכה את מספר הל

 להם. שהטלפון  אשר עדכנו את מספרך ורק לנבחנים, מיקומים א
 

 ,בהצלחה

 מחלקת חשבי שכר
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