
 
 נבחנים יקרים, 

 
בבנייני  18.09.2019, רביעימבחן חשבי שכר בכירים הבא )המועד הקרוב( ייערך ביום 

 (.1האומה בירושלים )רח' שז"ר 
 

. הנבחנים מתבקשים להגיע כשעה לפני תחילת המבחן, במדויק 12:00המבחן יחל בשעה 
 לשם התארגנות.

 
 שעות. 4 -משך זמן המבחן 

 
 17.10.2019ציונים ופתרון המבחן יפורסמו באתר הלשכה לא יאוחר מיום 

 
 :הנחיות כלליות לנבחנים

 
 מצוידים בתעודה מזהה חוקית. נבחנים ללא תעודה מזהה כזו לא יורשו להיבחן !!! נא להגיע לבחינה

 
דרכון בתוקף. כרטיס תעודה מזהה חוקית: תעודת זהות, רישיון נהיגה קבוע עם תמונה )רישיון פלסטי( או 

 קו לא מהווה תעודה מזהה, וכך גם תעודות סטודנט וכיו"ב תעודות המונפקות על ידי גורמים פרטיים.-רב

 
חשוב להזכיר לתלמידים שבספר החוקים אסור שיהיה כתוב דבר, ֵמֵעֶבר לחוקים עצמם. מותרים דגלונים 

גלון, למעט שם הנושא!. ספרי החוקים ייבדקו עם שמות הנושאים בלבד, למי שהכין. אין לכתוב דבר על הד
יּתּוב אסור, בכל שלב שהוא במבחן, בחינתם תיפסל מידית.  במהלך המבחן. אלו שיימצא אצלם ספר עם כִּ

 
 יש להסביר להם שדין כיתוב אסור בספרי החוק כדין העתקה, על כל המשתמע מכך.

 
סמארטפונים" וטאבלטים למיניהם יש לכבות לחלוטין יש גם לחזור ולשנן באוזניהם שטלפונים ניידים, "

ולשים בתיק. אין להשאיר מכשירים כאלו בכיס. דינו של מי שנתפס עם מכשיר כזה ברשותו, בכל שלב 
 שהוא במהלך המבחן, כדין מעתיק.

 
יש לזכור שלפי כללי הלשכה, נבחן שבחינתו נפסלת עקב העתקה, לא מורשה לשוב ולהיבחן אלא במועד 

 חר המועד הבא בתכוף למועד שבו נבחן.שלא
 

נא הקפידו לציין בפני תלמידיכם, שאלו שלא נרשמו למבחן לא מורשים להיכנס לשטח בנייני האומה ביום 
 המבחן.

 
האחת לפי שם והשנייה  -לנוחות הנבחנים, ייתלו במבואה בבנייני האומה שתי רשימות שיבוץ לאולמות 

צאו את שיבוצם לאולם ברשימה אחת )לפי שם(, עליהם לנסות לפי מספר זהות. אם הנבחנים לא מ
 ברשימה השנייה )לפי מספר ת"ז( ולהיפך.

 
הכניסה לאולם מותרת רק על פי השיבוץ. אין להיכנס לאולם שהנבחן לא רשום אליו. נבחנים שיכנסו 

 לאולם שאינם משובצים בו, לא יורשו להיבחן.
 

האפשרי לכל התלמידים שעתידים להיבחן, על מנת למנוע מהם עוגמת נפש חשוב שההנחיות יגיעו בהקדם 
 מיותרת בשעת המבחן.

 בהצלחה לכולם !

 


