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חשבוןבראייתומתמחיםמאמנים,שומהפקידיסגני,שומהפקידי:לפעולה





המסיםרשות–7/2015פרמסהכנסהמסביצועהוראת

מסהכנסהמשרדיבחשבוןבראייתהתמחות:בנושא

 כללי .1

"(החוק)להלן:"1955-תשט"והחוקרואיחשבוןעלפירואהחשבוןןאחדהתנאיםלקבלתרישיו

לחוק(.(3)א()4סעיף)לפחותביןבישראלוביןמחוצהלה"חשבוןשנתיים-"התמחהבראייתהוא:

עלידירשותהמסיםבישראלנמניתעלרשימתמפעלים מועצתעסקיםומוסדותציבורשהוכרו

כמקוםהתמחות חשבון בסיס,רואי על תקנה לפי להתמחות המידה רואי21אמות לתקנות א'

"(.התקנות)להלן:"1955חשבוןהתשט"ז

בעלי עובדים גיוס לאפשר מנת על האמור ההסדר בשמירת רבה חשיבות רואה המסים רשות

השכלהחשבונאית.

נהליםהמוכתביםהמעקבובקרהאחריישוםבראייתחשבוןברשותהמסיםמחייבתההתמחות

לרמהבכלהקשורוכןאחרהסטנדרטיםאותםמכתיבהרשותהמסים,תקנותהועצהוהמעלידי

תקין.המינהלההמקצועיתו

ה נושא את להסדיר היא זו ביצוע הוראת במטרת חשבון בראיית הכנסההתמחות והיאמס

והמכתביםהקודמיםבנושאזה.30/90וראתביצועהאתמבטלת



מעקבואחריות .2

פקידישומהוביקורת,לסמנכ"לבכירבאחריותהינהמסהכנסהבבראייתחשבוןההתמחות2.1

מרכזהמתמחים.לידיוכזעמרים.הנושאהמקומיניםהמאמוהארציןהמאמ,השומה

ןהמאמ2.2 ההארצי, מבקר מטעם רואי "חשבוןמועצת המועצה)להלן: המתמחים,"( ומרכז

במשרדי ביקורים אתעורכים ולבחון מקרוב לעמוד מנת על ם, שלמהלך ההתמחות

המתמחיםבראייתחשבון.

והמתמחיםמרכז2.3 המאמנים שמותכל ריכוז את אתקבלתמסהכנסהבהמתמחיםמנהל ,

ההתמחותשלהמתמחיםבראייתהאגרותהשנתיותשלהמאמניםואתתהליךתחילהוסיום

חשבון.







בראייתחשבוןלהתמחותתנאים .3
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עבודתמפקחותבתיקיביקורתהוא,מסהכנסהעיקרוןמנחהלתחילתהתמחותבראייתחשבוןב

שומהבמסהכנסה.

הם:מסהכנסההמאפשריםהתחלתהתמחותבראייתחשבוןב,מצטבריםהמוקדמיםהתנאיםה

אשרסייםבהצלחהאתקורסהמפקחיםוהחללעבודבלבד,בוגרקורסמפקחימסהכנסה3.1

 "(.מפקחבמשרדשומה)להלן:"

זכאותלתוארבחשבונאותאועמידהבבחינות-מפקחשמולאוכלהתחייבויותיומולהמועצה3.2

לתקנות.23המועצהכמפורטבתקנה

ולאיעסוקבמקבילבכלעיסוקאחר.מפקחותבלבדהמתמחהיעסוקבעבודת3.3

הבאותעלהמתמחהלעבודבאחתמהחוליות3.4 מדגם: חברות, םעצמאי,פשמ"ג, אוניכויים,

במשרדחקירות.

המנויותמהחוליותמוצבבאחתאינואשרמתמחה יעבודבאחתמהחוליותהאמורותלעיל,

תיקישומהברבעון.שנילפחותבערוךביקורתישעותשבועיותרצופותו20משךב

בשנה.מקצועיותהשתלמויותאוימיעיון4שלתחויבבהשתתפותמינימאלימכלמתמחה3.5

(.21-27תקנות)ראהשארהתנאיםלהתמחות,קבועיםבתקנות3.6

 

לתקנות23תקנה–הגשתבקשהלהתמחות .4

4.1 מפקח חשבון, התמחותבראיית להתחיל יפנההמבקש לפקיד הואמוצבבכתב בו השומה

המעידיםעל,(עילל3.2כמפורטבסעיף)בדברמילויהתחייבויותיואישוריהמועצהויצרףאת

.זכאותולהתחילבהתמחות

אשר4.2 מאמן, למתמחה יוצמד חשבון, בראיית ההתמחות לתחילת השומה פקיד אישור עם

התמחות.קופתהתילווהאותוב

"בהמצ,לתקנות תוספתהחמישיתהטופסשביפלההתחייבות""כתבלחתוםעלהמאמןעל4.3

זו,2כנספח להוראה ולשלוח המתמחים בלבדלמרכז לוואימקור במכתב שליחה לשם

.המועצהלאישור

,ללאהואהיוםהקובעלתחילתההתמחותהמועדקבלתכתבההתחייבותבמועציודגש,כי

קשרלתאריךהתחלתההתמחותבפועלבמשרד.

.ולמאמןתמחהמאישורעלתחילתההתמחותישירותלשולחתהמועצה4.4

למאמ לאפשר מנת אתוהארציןעל ולהעביר ההתמחות אחר לעקוב המתמחים, למרכז

עותקלהעבירוהמאמן,באחריותהמתמחהההנתוניםהרלוונטייםלמהלךההתמחותלמועצ

מהאישורעלתחילתההתמחות,למרכזהמתמחים.

ב4.5 חשבון בראיית התמחות שהחל לאחרמקוםמתמחה הכנסה)מחוץ ל"כתב(,מס יצרף

זאתעלמנתמאותומקוםסיוםההתמחותוהההתחייבות"אישוריםעלתחיל שניתןיהיה,

לו.השנותרההתמחותלקבועלואתתקופת

4.6 פי 2)א()47תקנהבאחריותהמתמחהלשלםאגרתהתמחותעל ()א( לתקנות עותקולהעביר

אישורעלהתשלוםיחדעם"כתבההתחייבות".מה
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למעטהעברתהלאתיעשהכלפנייהמצדהמתמחהלמועצ4.7 בכלהקשורלהתמחותעצמה,

.לעיל(3.2בראייתחשבון)כאמורבסעיףלהתמחותהמסמכיםלשםפתיחתהתיק

 אשר מתמחה בקשיש או שאלות ולו מול למרכזהמועצהת יפנה ההתמחות, בנושא

בקשרישירעםהמועצה.עומדהמתמחיםאשר



הליךההתמחות .5

 .שבועיותשעות35-מפחותולאעלהמאמןלאמןאתהמתמחהלמשךתקופהשלשנתיים 5.1

המבקשלהתמחותפחותמ 5.2 35-מתמחה משבועיותשעות שבועיות(20-)ולאפחות שעות

ישלח ןלמאמבקשה על ישלהגיש אתהבקשה השומה. פקיד באמצעות הארצי, טופסגבי

" מלבקשה פחות של בשבוע35-התמחות המצ"שעות זו3כנספח"ב מרכזלהוראה .

 תקופתהמתמחים תאושר, והבקשה במידה המועצה. לאישור הבקשה טופס את ישלח

 שנים(.4)עדארךבהתאםותההתמחות

 כהפסקתהתמחותהיעדרותשאינהעולהעל:בתיחשלתקנות,לא25תקנהעלפי 5.3

 שלושיםימיחופשהבכלשנהוכןשלושיםימימחלהבכלשנהאו 

 לחוק בהתאם לה זכאית שהמתמחה הלידה חופשת מתוך שבועות עשר ארבעה

 .1954-עבודתנשים,התשי"ד

 5.4 שעותההתמחותעלהמתמחהלדווח על במהלך שבוע, בכל ביצע קופתתוהפעילויותאותן

ולאההתמחות לבדוק המאמן באחריות ו. הדיווחים את השר עבדשעות המתמחה.בהן

" גבי על ייעשה חשבוןבראייתלמתמחיםחודשידיווחטופסהדיווח ", המצ"ב 1כנספח

.לרבעוןאחת,המתמחיםלמרכזהחודשייםהדיווחיםאתלהעבירהמאמןעל.להוראהזו

 

המתמחהשלמנחיםלתכניתההתמחותעקרונות .6

יאופיינו למעשה, הלכה האפקטיבי, וליישומה המתמחה של הכשרתו למיצוי להביא במטרה

להלן:מפורטכ,תחומיעיסוקוושיטותעבודתו,במידתהאפשרובהתאםלצרכימשרדהשומה

ל 6.1 ביקורות עריכת המגישים נישומים ומבוקריםכספייםדוחותתיקי חשבונותמנהלים/או

תוךהתייחסותלנושאיםהבאים:,בענפיכלכלהשונים,הכפולהבשיטה

 .הממונהילידואישורהעמפורטתקורתיהכנתתכניתב

 .זיהוינתיביהביקורתויישוםכלליונהליביקורתמקובלים

 סעיפיםמהותייםבדוחותהכספייםס וסבירויותשל יחסים ובדיקת אנליטית ,קירה

תוךהשוואהלשניםקודמותולמקובלבאותוענף.

 שימוש תוך נבחרים, מהותיים תוצאתיים סעיפים ובדיקת מאזניים סעיפים אימות

ב ותקני ביבטכניקות לרבות מקובלים, בהיקףיקורת לרישומים אסמכתאות קורת

ב וביסביר, הצורך פי על צולבות בהתאםיקורות ומלאי קופה לספירות חוץ קורות

רש.לנד
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 .בדיקהמקיפהשלדו"חההתאמהלמסהכנסה

 וממצאיה הביקורת היקף לתיאור עבודה ניירות וביסוס,הכנת ראיה ישמשו אשר

לעריכתהשומה.

אשרתכלולביןהיתר:,תרשומת-דו"חעלהביקורתעריכת 6.2

 .וסעיפיהשומותשטופלופרטיםעיקרייםעלהמבוקר,שנותהמס

 קורתחריגיםו/אומהותייםוהדגשתממצאיםהנובעיםיתיאורתמציתישלממצאיב

במיוחדבמערכותממוחשבות.,קורתפנימיתלקוייםימנהליב

 ייגות,הימנעותהכוללשינוימהנוסחהאחיד)הסתמבקרחשבוןרואהדוחלהתייחסות

,ו/אוסטייהמעקרונותחשבונאייםמקובליםושימושלאעקיבבהםאוחוו"דשלילית(

היבטיםחשבונאייםמיוחדים,תוךציוןההשלכותלענייןקביעתהשומה.ו/או

 הכנתניירעבודהמרכז,להתאמהביןנתוניהצהרתהנישוםוביןנתוניהשומה,בציון

הסעיפיםהמתואמיםוהפניהלניירותעבודהמתאימים.

 והשומההמוצאתבעקבותיהם.ריכוזממצאיהביקורת

 להעביר המתמחה רבעובעל כל תרשומותן, נערכשתי בהם פיתביקורהמתיקים על ,

אתהתרשומותישלהעבירלמרכזהמתמחיםבדוא"ל,באמצעותהעקרונותהמפורטיםלעיל.

 הארצי.ןשלהמאמוואישורויועברולעיונהתרשומות.ולאחראישורוהמאמן



המאמןקביעת .7

י 7.1 השומה לכלפקיד מאמן מתמחהצוות בנוגע מכתב לויעביר מרכזלוהארציןמאמלכך

המאמ,המתמחים אצל המתמחה. קליטת לצורך הנתונים יעדכנו ומרכזןאשר הארצי

ת,תקנוההמאמניםהרשאיםלאמןמתמחיםבראייתחשבוןמכוחשלמאגרהמתמחיםקיים

בכלשאלהבנושא.םוניתןלפנותאליה

 .באותוהבנייןולכלהפחותלעבודבאותומשרדשומהמתמחהעלהמאמןוה 7.2

אומאמניםפנוייםמאמניםבחוסרפאתמצאמאמןלמתמחה,מיהיהולאי 7.3 הואבמשרדבו

 עדלמציאתמאמןו/אועדשיתפנהמקום.להמתיןמתמחההמוצב,ייאלץ

לפחותליומייםבשבוע)תמחותבמשרדשומהאחרלהיעבוראפשרותנוספתהיאשהמתמחה

שבועיות(20-ל -שעות זאת ובהסכמתרק השומהבאישור ןוהמאמםהרלוונטייפקידי

.הארצי









המאמן .8
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 8.1 עוסקברציפותבראייתחשבוןהוארקאםללאמןמתמחיםיכורואהחשבוןעלפיהתקנות,

לפחות שנים חמש באופן למועצה השנתית האגרה את וושילם תשלוםרציףסדיר )לעניין

.להלן(12האגרהראהסעיף

מתמחים2יוכללאמןעדכרואהחשבון,שנים5וותקשלבעלמאמן 8.2

מתמחים3שניםכרואהחשבון,יוכללאמןעד7וותקשלבעלמאמן

מתמחים4שניםכרואהחשבון,יוכללאמןעד9וותקשלבעלמאמן

מתמחים5שניםכרואהחשבון,יוכללאמןעד11וותקשלבעלמאמן



מתמ 8.3 אימון תחילת לפני המאמן על חשבון, בראיית למועצחה מרכזהלשלוח באמצעות ,

.להוראהזו4המצ"בכנספח"בקשתרואהחשבוןלהכרהכמאמןמתמחה"טופסהמתמחים,

ה סיום יישלחבמועצהבדיקהעם למאמן מהבכתבאישור ישירות מתמחיםמועצה כמה

זה.לשלוחלמרכזהמתמחיםעותקמאישורעלהמאמןלאמן.באפשרותו

מחויבאינולאמן,הוארשאישהמתמחיםמספראישורמהמועצהעלבעברמאמןאשרקיבל

לעיל האמור הטופס את שוב לשלוח כל עוד, מאמן, שהוא המתמחים מספר אינו עלעולה

.זהמספר

 להמאמן המבקש מספר את הגדיל לאמןמתמחים רשאי שהוא ימלא, חדשטופס בקשה

וזאתבתנאיל ואשההכרהכמאמן, כאמורעומד ישלחהטופס.לעילבשנותהוותק, המאמן

עבירולמועצה.ילמרכזהמתמחיםבכדיש

סגן,פקידשומהוהואיכוללהיותמפקחותבעבודתבמישריןלעסוקחייבהמאמןיודגש,כי 8.4

עוסקבתפקידשאינוקשורלטיפולבמישריןבתיקי.עובדהאומפקחחוליהרכז,ומהפקידש

אינויכול-שכירים,ניהולספריםועוד(חוליתגביה,חוליהמרכזית,עובדמטה,)כגון:שומה

לאמןמתמחיםבראייתחשבון.

:באחריותהמאמן 8.5

 .קידהשומהבאופןשוטףלפפעילותוהמתמחהולדווחעלעלעבודתלפקחאישית

 .בתקנותוכתבההתחייבותעלנוכחותהמתמחה,בהיקףשעותכנדרשלהקפיד

 ולהעבירםאחתלרבעוןהמתמחהשראתהדיווחיםושעותהאימוןשעשהלבדוקולא

לעיל.5,כאמורבסעיףלמרכזהמתמחים

 ו לאשר המתמחים למרכז עשתילשלוח שנעשו ביקורת מתיקי ידיתרשומות ל

 .לעיל6,כאמורבסעיףבמהלךתקופתההתמחות,,אחתלרבעוןההמתמח

המאמןעל 8.6 במידההמתמחיםלמרכזבכתבלהודיעהמתמחהו/או במצבשינוייםוחלים

למשרדכגון:פרישהמהעבודה,מעבר,עבודתם מחלהחופשה/ה,הארכתותלידהחופשאחר,

 ועוד.מעברלשלושהשבועות

מאמן על לאיודיעו מתמחהאשר תקופתההתמחותעלולהלעיל,אמוריםשינוייםההו/או

 תוכרבמועצה.אולאיפגעוייתכןשתבוטללה

ההתמחותתקופתתום .9
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:מחות,ייבדקועלידיהמאמןבתוםתקופתההת 9.1

 שאכןהתמחהעלמנתלוודאבמהלךתקופתההתמחות,שלהמתמחההנוכחותדוחות

.(לעיל5.3אישורהמועצהכאמורבסעיףעלפי-פחותשעותשבועיות)או35

 (לעיל6כאמורבסעיף,כלרבעוןלשתיתרשומותהגשתהתרשומותכנדרש.)

 (לעיל3.5כאמורבסעיף)השתתפותבימיעיוןוהשתלמויות. 

 9.2 על יחתוםהמאמן בנוסחשבתוספתהשישית-"התמחותגמרתעודת"בסיוםכלהבדיקות,

אתהתעודהלהוראהזו5המצ"בכנספח,לתקנות המתמחים,ישלשלוחהמקורית. למרכז

 טיפול.להמשך

הארציןעבירלמאמיולאחרמכןוהנתוניםהקיימיםאצלשווהאתיבדוקוימרכזהמתמחים 9.3

.הלאישורשליחתסיוםההתמחותלמועצ

לדאוגן,ישעלכ,ישירותלמאמןולמתמחה.המועצלידיהנשלחעסיוםההתמחותעלאישור 9.4

מסהמתנהלבלסגוראתתיקההתמחותנתמלעהאמורלשלוחלמרכזהמתמחיםאתהאישור

 .הכנסה

כיי 9.5 לאחרסגירתתיקההתמחותבעלמנתלקבלודגש, רואהחשבוןמהמועצה, מסרישיון

,עלהמתמחהלהתנהלבאופןעצמאימולהמועצהולוודאכיעמדבכלהתחייבויותיוהכנסה

 כגון: המועצה, בכלפי לרישיוןהגשת קשה כנספח מצ"ב זו(6)הטופס סיוםלהוראה ,

ראה)(3)א()47עלפיתקנהרואהחשבוןרישיוןוםאגרתבקשהלותשלהבחינותהמחויבות

 (.לתקנות1תקנהגם



 ההתמחותהפסקת .10

 הפסקת על לההודעה תישלח המאמןןמאמהתמחות ידי על השומההארצי פקיד באמצעות ,

ובמקריםהבאים:

שפקידהשומהמבקשלהפסיקאתהתמחותובראייתחשבוןמסיבותמשמעת,חוסרמתמחה 10.1

מנומקתבקשהתועברבגינוד',וכימים60היעדרותרצופההעולהעל,הזנחתעבודה,התאמה

)ב(לתקנות.27תקנהלמועצה,עלפיאתהבקשההארצי,אשרתפנהןלמאמ

הארצי.ןמועצהתדוןבבקשהותודיעעלהחלטתהלמאמה

מתמ 10.2 עבר ההתמחות, במהלך אשר לחה אחר שתפקיד לטיפול קשור בתיקיאינו במישרין

 אובמקרהשעברלתפקידאחרשאינומאפשרהתמחות.,שומה



חשבוןבראייתמאמניםזכויותה .11

.(4)א()47,עלפיתקנהלמועצההשנתיתהאגרהרשותהמסיםעלידיתשולםמאמןלכל 11.1

:לשכתרואיהחשבוןכנסיהשתתפותב 11.2

מתוקףלנושאהאימוןוהכשרתהמאמנים,תמייחסשרשותהמסיםהחשיבותלאור11.2.1

 ומאמנים, חשבון רואי היותם תתאפשר ,בשנהכנסיםבשניהשתתפותלהם
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.ההחזריםעבורהכנסיםיהיובכפוףבישראלהחשבוןרואילשכתלידיעהנערכים

המתפרסמותלקראתכלכנס.ברשותהמסיםלהוראותמחלקתההדרכה

.הממוניםאישורבלכנסיםחייבתהיציאה11.2.2

ולא,בפועלמתמחיםמאמניםהםיוכלולהשתתףבשניהכנסים,רקאםהמאמנים11.2.3

.המאמניםבמאגרכלוליםשהםבכךדי

המתחייבתהבקרהביצועתוך,ההדרכהמחלקתבאמצעותיעשהלכנסיםהרישום11.2.4

ידע יששניבכנסותהרישוםלהשתתפבעת)המתמחיםמרכזיל העובד, כי לציין

.(בשנהשלושנישזהוהכנסההואמאמןו

עיון/השתלמויות/הדרכותמקצועיות 11.3 ,שיאורגנועלבמהלךהשנהיערכולמאמניםמספרימי

.הארציןידימחלקתההדרכהוהמאמ



אגרות .12

בתקנות.בעלרישיוןרואהחשבוןחייבבתשלוםאגרהשנתיתששיעורהנקבעפיהוראותהחוק,על

כל תקנה פי על הצהיר ולא חשבון רואה רישיון שבידו לתקנותד()4)א()47מי ,( בינואר31עד

השנתי האגרה בתשלום חייב חשבון, רואה לשמש רוצה אינו כי שנה, במועדיםבאותה ת

ביןאםעסקבפועלבראייתחשבוןוביןאםלאו.,דיןובשיעוריםהקבועיםב

עבורשנתיתאגרהבגיןחובקייםעודכל,חלחשבוןרואהלשמשהאיסור,לחוק(1)א5סעיףפיעל

.עברושנים

לחוק6לסעיףבהתאם חשבוןרואהבתוארשימושכללעשותאין, עלחתימהבמסגרתלרבות,

שילםשלאמילרבות,חשבוןבראייתלעסוקרשאישאינומיידיעל,אחריםמסמכיםאומכתבים

.שנתיתאגרה

עוסקברציפותבראייתחשבוןחמשיכוללאמןמתמחיםרקאםהואמאמןלעיל,8כאמורבסעיף

לפחות ורציף.שנים סדיר באופן למועצה השנתית האגרה את רואהושילם הצהרת כי יובהר,

עלפיתקנה קוטעתאתרציפותלתקנות,()ד(4)א()47החשבון רוצהלשמשרואהחשבון, אינו כי

לתקופתשיידר,כמאמןלשמששירצהחשבוןרואה,כאמורהצהרהאחרליתחשבון.העיסוקבראי

.ההצהרהמשנתשניםחמששלרצופהעיסוק

ל משלמת המסים הרואירשות מאמנים שהם פיחשבון אתמאגר)על האגרההמאמנים(

םמאמנים.השנתית,כלעודה





בברכה,

רשותהמסיםבישראל  
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טופסדיווחחודשילמתמחיםבראייתחשבון-1נספח
פרטיםאישיים.1

שםפרטי
ומשפחה

תאריךתחילתהתמחותשםהמאמןמשרדפקידשומהתעודתזהות




עלנוכחות/היעדרויותופירוטנושאיההתמחותדיווחופירוטשבועי.2

מס'ימיחודש
נוכחות

מס'ימי
היעדרות

אחרלימודיםמילואיםמחלהחל"דחופשה


 

סה"כשעותאימוןשבועראשון
 בשבוע

 

 

 
 

פירוטנושאיהפעילות

מתאריך_________
עד__________




 

סה"כשעותאימוןשנישבוע
 בשבוע

 

 

 
 

פירוטנושאיהפעילות

מתאריך_________
עד__________






סה"כשעותאימוןשלישישבוע
 בשבוע

 

 

 
 

פירוטנושאיהפעילות

מתאריך_________
עד__________






סה"כשעותאימוןרביעישבוע
 בשבוע

 

 

 
 

פירוטנושאיהפעילות

מתאריך_________
עד__________







תאריך:________________________:____חתימתהמתמחה_____חתימתהמאמן:________  
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2נספח

 תוספתחמישית

(23)תקנה



התחייבותכתב



המוסמךלהיותמאמן,מצהירבזה…………………רואהחשבון,בעלתעודתזהות……………………אני

שעותבשבוע.35כיאניעוסקבענינימשרדיבישראללפחות



……………………………………………משרדינמצאב .1

……………………………אניעובדכרואהחשבוןשכירב



כמתמחהלתקופה………………………בעלתעודתזהות……………………………קיבלתיאתמר .2

בהתאםלחוקרואיחשבון,………של להשלמתתקופתהתמחותו, חדשים)ששהחודשיםלפחות(

,והתקנותשהותקנולפיו.-1955תשט"ו



………יהיהבשירותי,הואיעבודאךורקבראייתחשבוןבפיקוחי,………………………כלעודמר .3

שעותבשבוע.



לאיבואלעבודתובקביעותאויעדרממנההיעדרותרצופההעולהעל………………………אםמר .4

ליושב כך על אודיע שבפיקוחי, עבודתו את יעזוב אם או ימים, חשבון-שישים רואי מועצת ראש

 ואפרטבהודעתיכיצדהבטחתיאתאימוניהנאותשלהמתמחה.



 .5 מר של התמחותו גמר לידי להביא א………………………אםארצה ראששבפיקוחי, ליושב ודיע

 מועצתרואיחשבוןאתהנימוקיםלכך.



 



……………………………………

חתימתרואההחשבון







……………………תאריך
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3נספח

 ………………………ספר תיק 

 לכבוד
מועצתרואיחשבון

34357ת.ד.
91342ירושלים



שעותבשבוע35-בקשהלהתמחותשלפחותמהנדון:


שעותבשבוע,הננימפרטאתהפרטיםהבאים:……………הננימבקשלאשרליהתמחותשל

………………………………………………………    ....................................        .1

 תעודת זהות שם המשפחה השם הפרטי 


…………………………………………………………………………………………כתובת:

……………………………בבית……………………………בעבודהמספרטלפון:

הנימוקיםלבקשתיזוהם:.2
*אנילומדבאוניברסיטה*אניעובדבמקוםעבודהאחר
…………………………………………………………………………*סיבהאחרת)ציין(

…………………………………………………………רואהחשבוןשיהיהמאמןשליהוא:.3


אניאעבודבמשרדשלרואההחשבוןהנ"לבימיםובשעותאלה:

עדשעהמשעהםיועדשעהמשעהיום

…………………ד'…………………א'
…………………ה'…………………ב'
…………………ו'…………………ג'
…………סה"כשעותבשבוע

)אםאתהעובדבמקוםקבועאחר,מלאאתהפרטיםהבאים(:.4

……………………………………………………………מקוםהעבודההאחרוהכתובת:א.

המפורטיםלהלן:אניעובדבמקוםזהבימיםובשעותב.

עדשעהמשעהיוםעדשעהמשעהיום

…………………ד'…………………א'
…………………ה'…………………ב'
…………………ו'…………………ג'
…………סה"כשעותבשבוע

 כן / לא -הממונה שלי במקום עבודה זה יודע שאני מתכוון לעבוד גם כמתמחה  ג. 

 כן / לא -דה אחר המאמן שלי יודע שאני עובד במקום עבו ד. 



.……………………………חתימה………………………תאריך:
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4נספח

בקשתרואהחשבוןלהכרהכמאמןמתמחה

נאלמלאאתהטופסבאופןמודפס

…………)אםקיים(:שםמשפחהקודם………………שםפרטי:…..……………….שםמשפחה:א

……………מיקוד……………………..……………………………דואר:.כתובתלקבל1.ב

……………………………………..…………………………………EMAIL.כתובת2

……………………………מספרתעודתזהות:ג.

………………מספרתיקבמועצתרואיחשבון:ד.

…………-מס'מתמחיםמבוקשה.

 ……………………………שםהמעסיק)שםמלא(:.1ו.
……………………………כתובתהמעסיק:

 ……………………………טלפוןאצלהמעסיק:
מוסדציבורי)הקף/סקימפעלע/חברתרואיחשבון/שותפותרואיחשבון-מדוברבהאם.2

בעיגול(.

העיסוקהעיקריהנוכחי.ז.

 ……………………………………………………………………………………………העיסוקמהות.1

………………………………………………………………………………… 
  

-שעות"(45ין"מעלשעותניתןלצי45היקףהשעותהשבועיהממוצע)אםההיקףמעל.2
……………………………………………………………………………...............…

ועדלתאריךבקשהזו:ממועדקבלתרשיוןרואהחשבוןפירוטמלאשלהעיסוקיםהעיקריים.ח.


 מהותהעיסוק מקוםעבודה)שםמלא( עדתאריך תאריך

סטטוס

 שכיר/עצמאי

     

     

     

     



הערותהמבקש:ט.
…………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………………...…………………………


הרינימצהירבזהכיהנתוניםהמפורטיםלעילהינםמלאיםונכונים.

……………………………

 חתימה

…………………תאריך:
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5נספח
תוספתשישית

(26)תקנה

 תעודת גמר התמחות


רואהחשבון,המוסמךלהיותמאמןואשרמשרדינמצא…………………………………………אני

…………………………ב מר כי בעלתעודת………………………………………מצהירבזה,

 …………………………זהות מיום כמתמחה במשרדי יום………………עבד עד

וכיבתקופהזו:…………………



שבוע;שעותלכל……נכחבקביעותבמשרדי)חוץמהימיםשבהםנעדרלרגלמחלתו(לאפחותמאשר .1

………………………………………………………אונעדרממשרדיבתקופותאלה



עסקבמשרדיבסוגיהעבודותהבאות: .2

..……………………………………………………………………………………....………
..………………………………………………………………………………………………



עדכמהשידועלילאעסקבשוםעבודהקבועהאחרת; .3

כדלהלן:עדכמהשידועליעסקבעבודהקבועהאחרת

.………………………………………………………………………………………...…......



–)א(לאנעדרתיממשרדיבישראללתקופותרצופותהעולותעלשניחדשים:או .4

)ב(נעדרתיממשרדיבישראלברציפותבתקופות:

……………………………עדיום…………………………מיום

……………………………עדיום…………………………מיום



במשרדי.……………………עבדבפיקוחהמאמןהזמנימר………………………מר .5

………………………עדיום……………………מיום
………………………עדיום……………………מיום




……………………………………

 חתימת רואה החשבון 

……………………תאריך
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6נספח


לכבוד
מועצתרואיחשבון

34357ת.ד.
91342ירושלים




בקשהלרישיוןרו"ח
1955–חשבון,תשט"זתקנותרואי

תוספתראשונה
(1)תקנה



שםהמבקש___________________________________________________________________________ .1

ת.ז.שםמשפחהשםפרטישםהאבתאריךלידהארץלידה



_______________________________________________________________________________מעןהמבקש .2

מיקודהעירמס'הביתשםהרחוב



_______________________________טלנייד:________________________________________מספרטלפוןבבית:



המקצועומקוםהעבודהשלהמבקש_____________________________________________________ .3

המבקשאינופושטרגלשלאהופטר. .4

 המבקשלאנתחייבבדיןבשלעבירה.)א(.5

לעבירותאלה:____________________________________________________המבקשנתחייבבדיןבש)ב(

–1955המבקשמסכיםבזאתכימשטרתישראלתעבירלמועצתרואיחשבוןהפועלתעלפיחוקרואיחשבון,תשט"ו)ג(

)להלןהחוק(,אתהרישומיםהמנוהליםעלשמיבמאגרמידעהפלילישבמשטרתישראלבהיקףהמגיעלהעפ"יחוק

פיהחוק.-,לצורךבחינתבקשתילקבלתרישיוןרואיחשבוןעל1981-המרשםהפלילי,התשמ"א

דעהפלילישבמשטרתישראל,בטרםאנימצהיר,כיידועליכיזכותילעייןברישומיםהמנוהליםעלשמיבמאגרהמי

יועברולמועצתרואיחשבון.

שמותיהםשלשנירו"חהיכוליםלהעידעלאופיושלהמבקש:.6

_______________________________________________________________________________________________

טלפון/פלאפוןמספרהמעןשםפרטישםמשפחה

_______________________________________________________________________________________________

מספרטלפון/פלאפוןהמעןשםפרטישםמשפחה



_________________________________________________________________________הערות:.7



תאריך:__________________

מספרתיק:_______________

______________________

חתימתהמבקש

שאינולענייןלמחוקאת5*נאלמלאאתהטופסבדייקנותובמלואוובסעיף    
 

   


