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הבחינות תתקיימנה בבנייני האומה בירושלים ,למעט הבחינה בנושא טכנולוגית מידע
שתערך במכללת רמת גן.
ההרשמה לבחינות תתבצע אך ורק על גבי טופס שניתן להשיגו:
-

במזכירות המועצה ,רח' בית הדפוס  ,77בית עומר ,קומה  ,4ירושלים.
בלשכת רואי-חשבון בישראל ,רח' מונטפיורי  ,5תל-אביב.
באוניברסיטאות – ירושלים ,תל-אביב ,בר-אילן ,חיפה ,בן-גוריון ובאוניברסיטה
הפתוחה.
במכללות – המרכז האקדמי רופין ,קרית אונו ,המכללה האקדמית למנהל -
בראשל"צ  ,המרכז הבינתחומי הרצליה ,והמרכז האקדמי שערי מדע ומשפט.
ניתן להירשם לבחינות המועצה דרך אתר האינטרנט ,כתובתנו:
www.justice.gov.il

על המעוניינים לגשת לבחינות למלא את הטופס האמור לפרטיו ,להחתים בבנק הדואר
את חלק הקבלה שבו ,המעיד על תשלום האגרה ולשולחו למזכירות המועצה ,ת"ד
 ,34312ירושלים מיקוד .5534315
מי שזו בקשתו הראשונה ומי ששינה סטטוס לימודים ימלא בנוסף לטופס בקשה
לגשת לבחינה ,גם טופס פרטים אישיים ,ניתן להורידו באתר האינטרנט.
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים חלק ב' ,סופיות חלק א' ,לא
תימצא במזכירות המועצה עד כ"ח באדר התשע"ז ( 72במרץ  )7102לא יורשה לגשת
לבחינות אלה.
נבחן שבקשתו לגשת לבחינות סופיות ב' לא תימצא במזכירות המועצה עד כ"ב באייר
התשע"ז ( 01במאי  ,)7102לא יורשה לגשת לבחינות אלה.
מי שהגיש ערר על תוצאות בחינות סופיות ב' ,ירשם לבחינות סופיות ב' שבמועד אביב
 7152עד יום כ"ב באייר התשע"ז ( 01במאי , )7102כאמור לעיל ואם נתקבל עררו
תוחזר לו אגרת הבחינה שהוא פטור מלשוב ולהבחן בה.
האגרה בעד בקשה לגשת לבחינות ביניים חלק א' ,ביניים חלק ב' וסופיות חלק א' היא
 452ש"ח לכל נושא ולבחינות סופיות חלק ב' היא  225ש"ח לכל נושא.
לתשומת לב הנבחנים:
 .5אין בתשלום האגרה בדואר ,ללא המצאת הטופס למזכירות המועצה ,כדי
להיחשב הרשמה .יש להירשם בטופס בקשה לגשת לבחינות אחד בלבד לכל
הבחינות המבוקשות במועד.
 .7בבחינות בנושאים :משפט עסקי ,דיני תאגידים ומסחר ,דיני מסים א' ודיני מסים
ב' ,רשאים הנבחנים להשתמש בספרי חוק ותקנות ,ללא פרשנויות וללא תוספות
בכתב יד .בבחינות בנושאים חשבונאות פיננסית מתקדמת וביקורת חשבונות
ובעיות ביקורת מיוחדות – סופיות חלק ב' מותר השימוש בבחינה בספריי גילויי
דעת ותקנים ,בהוצאת לשכת רואי חשבון בישראל שהוצאו לאור החל משנת 7154
ואילך.

נבחן שימצא ברשותו ספר הכולל תוספות בכתב יד או תוספות אחרות ,בחינתו
תפסל והוא יועמד לדין משמעתי במועצה.
חל איסור מוחלט על הדבקת דיגלונים או מדבקות אחרות על גבי הספרים.
 .3המועצה מפרסמת דוגמאות של שאלוני הבחינות ופתרונות ממועדים קודמים
באתר האינטרנט של מועצת רואי חשבוןwww.justice.gov.il : .
 .4תקנה  53לתקנות רואי חשבון קובעת ,כי נבחן הנבחן בבחינות ביניים חלק א' או
בבחינות ביניים חלק ב' ,חייב להבחן בכל הבחינות במועד אחד בכל הנושאים של
חלק א' או של חלק ב'.
 .1א .תוספות זמן בבחינה
א .נבחנים שהינם עולים חדשים ,עד  51שנים בארץ ,יהיו זכאים להארכת משך
זמן הבחינה בחצי שעה לכל חלק בבחינות הפתוחות – סופיות חלק ב' ורבע
שעה לכל חלק בבחינות רב ברירה.
ב .יהיו זכאים לתוספת זמן בני מיעוטים אשר לימודיהם התיכוניים היו שלא
בשפה העברית ,על המבקשים לקבל תוספת זמן בעניין זה ,לפנות בבקשה
ולהמציא אישור מתאים מביה"ס התיכון בו למדו.
ג .נשים בהריון זכאיות לצאת לשירותים במהלך הבחינה ללא הגבלת זמן וכן
תינתן הארכת זמן של  51דקות לכל חלק בבחינה (נא לצרף אישור רפואי
מתאים).
ב .בחינה בתנאים מותאמים
נבחן אשר מחמת מגבלה רפואית או פיזית ,לקות למידה ,או כל בעיה אחרת
העלולה להקשות על היבחנות בתנאים הרגילים ,מתבקש לפנות בבקשה מנומקת
ולפרט את התנאים המיוחדים שהוא מבקש וכן למלא טופס בקשה המופיע באתר.
יש לתמוך את הבקשה באישורים מתאימים.
אישור לגבי לקות למידה
יש להמציא אבחון דידקטי ממכון המוכר ע"י מוסד הלימודים האקדמי בו למד
הנבחן ולצרף לבקשה אישור לתנאים מיוחדים.
אם נבחן קיבל תוספת זמן או תנאים מיוחדים במהלך הלימודים במוסד האקדמי
בו למד ,נא לצרף את האישור על תנאי ההיבחנות שם ,זאת בנוסף לאישור/אבחון
על סוג הלקות .יובהר כי המועצה אינה מתחייבת לתת אישור כפי שניתן במוסד
הלימוד.
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