מבחן חשבי שכר בכירים הנחיות כלליות לנבחנים
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שימו לב  -כל נבחן משובץ לאולם מסויים ולשולחן מסויים (באותו אולם) ,הנושא את פרטיו.
את שיבוצכם לאולם ,טור ומספר שולחן תמצאו במבואה בבנייני האומה .לנוחותכם תהינה שתי
רשימות  -האחת לפי שם והשניה לפי מספר זהות .אם לא מצאתם את שיבוצכם ברשימה אחת (לפי
שם) ,נסו ברשימה השניה (לפי ת"ז) ולהיפך .אם החלפתם בשוגג ,ברישום לאתר ,בין שם המשפחה לשם
הפרטי ,חפשו ברשימות בהתאם.
מּותרֹות רק על פי השיבוץ .אין להיכנס לאולם
הכניסה לאולם והישיבה בו ָּ
שאינכם רשומים אליו ואין לשבת בשולחן שפרטיכם אינם מצויינים
במדבקה שעליו.
נבחנים שיכנסו לאולם שאינם משובצים אליו ,או ישבו בשולחן שלא יועד
להם ,לא יורשו להיבחן.
את מדבקת השולחן אין להסיר לפני תום המבחן ואין להעבירה לשולחן
מדבקת שולחן לדוגמה
אחר .לאחר תום המבחן ,אחרי שמסרתם את טופס המבחן למשגיחים ,נא
הסירו את המדבקה מהשולחן.
על כל שולחן באולמות המבחן ממתינה לכם ַׂש ִּקיתֶׁ ,ש ֵאין לגעת בה ,לפתוח אותה או לבדוק את תוכנה
לפני הינתן האות לתחילת המבחן .אלו שיפתחו את השקית לפני הזמן ,בחינתם תיפסל מיידית .נא
הקפידו ,לפיכך ,שלא לגעת בשקית טרם תחילת המבחן.
בשקית המבחן (שאין לגעת בה לפני תחילת המבחן) ישנם:
א .טופס המבחן.
ב .טבלאות מס הכנסה.
ג .טבלאות הביטוח הלאומי.
ד .דפי טיוטה (במידה ויגמרו ,ניתן לקבל נוספים).
סּומנֹות ומותאמות לַּׁשּולְ חָּ ן עָּ ָּליו ֵהן מּונָּחֹות .אין להזיז שקית מהשולחן עליו היא
כל שקיות המבחנים ְמ ָּ
מונחת .אלו שימצא שהזיזו שקית מבחן לשולחן אחר ,בחינתם תיפסל מיידית.
על שולחן המבחן מותרים הפריטים הבאים בלבד:
א .שקית המבחן (שאין לגעת בה לפני תחילת המבחן).
ב .כלי כתיבה.
ג .ספר חוקים (שאושר על ידי לשכת רואי חשבון).
ד .מחשבון.
ה .שעון.
ו .תעודה מזהה.
אין להניח טלפונים ניידים" ,סמארטפונים" או טאבלטים על השולחן .מכשירים אלו אינם שעון ואינם
מחשבון .מכשירים אלו יש לכבות ולשים בתוך התיק .אין להשאירם בכיס .אם אין תיק ,ניתן למסור
אותם למשגיחים או למנהל האולם .חובה לכבות את המכשירים האמורים לחלוטין ולא לשים אותם
על "שקט" או על "רטט"ֶ .רטֶ ט של מכשירים אלו בשעת המבחן יוצר רעש ומפריע לנבחנים.
בספר החוקים אסור שיהיה כתוב דברֵ ,מעֵ בֶ ר לחוקים עצמם .מותרים דגלונים עם שמות הנושאים
בלבד ,למי שהכין .אין לכתוב דבר על הדגלון ,למעט שם הנושא!!! .ספרי החוקים ייבדקו במהלך
המבחן .אלו שיימצא אצלם ספר עם כִּ יתּוב ,בכל שלב שהוא במבחן ,בחינתם תיפסל מיידית .אלו שכתבו
משהו בספר החוקים ,מתבקשים ל ְִּמחֹוק את הכתוב ,או להגיש את הספר למשגיחים (ולהיבחן ללא ספר
חוקים).
בכל שעה תינתן הודעה במערכת הכריזה ,כמה זמן נותר עד סיום המבחן (משך המבחן  4שעות).
לא ניתן להוציא חפצים מהתיקים במהלך המבחן .במידת הצורך ,הרימו ידכם ומשגיח יבוא לסייע
להם.
אין לְדַ בֵ ר במהלך המבחן .אלו שצריכים משהו ,ירימו את ידם ומשגיח ייגש אליהם (כולל יציאה
לשירותים) .שימו לב! אלו שיתפסו ְמדַ בְ ִּרים בשעת המבחן ,בחינתם תיפסל מיידית.
על טופס המבחן יש למלא את הפרטים המזהים בדף הראשון ,וכן על דף התשובות ,בגב המבחן.
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את התשובה הנכונה ,לדעתכם ,יש לסמן ב "x"-בדף התשובות ,במרכז המשבצת המתאימהְ ,בעֵ ט (ל ֹא
בְ עִּ פָּרֹון) .על פי התשובות שסומנו בדף התשובות ,נקבע הציון.
ערעורים מסוג "לא רשמתי בדף התשובות את התשובה הנכונה" לא יתקבלו ,תהיה הסיבה אשר תהיה.
אם טעיתם ,אתם רשאים למחוק את התשובה השגויה ולסמן את התשובה הנכונה בדף התשובות.
בגוף שאלון המבחן אתם רשאים לכתוב מה שֶ ַת ְחפְ צּו .למען הסר ספק ,גוף השאלון לא נבדק ,אלא רק
דף התשובות.
את דף התשובות אין להפריד מהמבחן.
במהלך המבחן תיבדק זהותכם .יש להניח תעודה מזהה (תעודת זהות ,רשיון נהיגה או דרכון בתוקף)
בקצה השולחן .המשגיחים יעברו ביניכם ויבדקו את זהותכם אל מול התעודה המזהה.
נבחן ללא תעודה מזהה לא יורשה להיבחן.
בתום המבחן ,יש להישאר יְ שּובִּ ים במקום ,להרים את היד ,והמשגיחים יִּגְ שּו אליכם ויאספו מכם את
המבחנים .אין להחזיר את טבלאות מס ההכנסה ,את טבלאות הביטוח הלאומי ואת דפי הטיוטה .יש
להחזיר רק את המבחן (אליו מחובר דף התשובות).
לאחר שסיימתם את המבחן ומסרתם אותו למשגיחים ,אתם מתבקשים להסיר את מדבקת השולחן,
לצאת בשקט ולאפשר לשאר הנבחנים להמשיך להיבחן.
ציונים ופתרון המבחן יפורסמו באתר הלשכה כחודש לאחר הבחינה.
בהצלחה,
לשכת רואי חשבון בישראל
הועדה לבחינות חשבי שכר בכירים
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