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הנחיות לנבחני� בבחינות מועצת שמאי המקרקעי"

. דקות לפני תחילת הבחינה15בו נערכת הבחינהשעל הנבח� להיות בכניסה לאול�.1

מ.2 בה�30נבח� המאחר להגיע לבחינה למעלה . דקות לא יורשה להיבח�

י.3  להעביר,לפי שיקול דעתו, המשגיח רשאי. ישב באול� הבחינה בהתא� להוראות המשגיחי�הנבח�

. על הנבח� למלא אחר כל הוראות המשגיחי� בזמ� הבחינה;נבח� ממקומו למקו� אחר בכל עת

.לפני תחילת הבחינה, כל החפצי� ירוכזו באול� הבחינה בהתא� להוראות המשגיחי�.4

.על ידי הצגת תעודת זהות, לכשיידרש, על הנבח� להזדהות.5

. דקות מתחילת הבחינה30 שחלפולפנינבח� לא יורשה לעזוב את אול� הבחינה.6

יתבקש להשיב למשגיחי� את שאלו� הבחינה, המועד הרשמילפני תו�נבח� שביקש לעזוב את הבחינה.7

 במהל$ בשו� מקרה לא יורשה נבח� שעזב. והוא ייחשב כמי שנכח בבחינה, ואת מחברת הבחינה

.הבחינה לחזור לאול� הבחינה

עזר אחר, אי� להשתמש בבחינה במחברות ובספרי�.8 פרט לחומר עזר שהותר בשימוש, או בכל חומר

. לפי הפרוט בסעי' הבא

 ומזמ� לזמ� מתקיימות בחינות שבה� השימוש במחשב פיננסיבכל הבחינות מותר השימוש במחשבו�.9

.פיננסי הכרחי לצור$ פתרו� הבחינה

נית� להשתמש בד' נוסחאות וטבלאות סטטיסטיות אשר יימסרו"סטטיסטיקה"בבחינה בנושא.א

. הבחינהשאלו�לנבחני� יחד ע� 

מועצת בקוב* התקנות ובהחלטות, רשאי הנבח� להשתמש בספר החוקי�"דיני�"בבחינה בנושא.ב

.ללא כל פרשנות, בלבד, מנהל מקרקעי ישראל

אתכנו"בבחינה בנושא.ג ב"יסודות תכנו� עירוני:'� ובניה חלק . כתובעזרכל חומר מותר שימוש

ב"בבחינה בנושא.ד , רשאי הנבח� להשתמש בספר החוקי�"דיני התכנו� העירוני:'תכנו� ובניה חלק

.ללא כל פרשנות, ובקוב* התקנות בלבד

בס"מיסוי מקרקעי� ומיסי� אחרי�"בבחינה בנושא.ה ובקוב*,פר החוקי�רשאי הנבח� להשתמש

.ללא כל פרשנות, התקנות בלבד

ב,עקרונות שומה"בנושא בבחינה.ו ב"' חלק ב,"שומה למעשהה"נושא ובבחינה כל מותר שימוש

. כתובעזרחומר 

עזר אסור בשימוש.10 רשאי משגיח להוציאו מיד מאול�, נבח� שיימצא ברשותו בשעת הבחינה חומר

כ',�סלולארייוני� חל איסור על שימוש בטלפ.הבחינה .יד ומחשבי� נישאי� באול� הבחינה� מחשבי
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.או כל ציוד אחר, חומר עזרזה לזה במהל$ הבחינה או להעביר אסור לנבחני� לשוחח ביניה�.11

ובהיציאה לשירותי� אסורה במהל$.12 החצי השעה הראשונה לבחינה . שעה האחרונה לבחינהמהל$

.תותר היציאה לשירותי� רק באישור המשגיחי� בבחינה ובליווי משגיח,ר הזמ�שאב

ד', בכתב יד ברור ונקי, יש לכתוב את התשובות לבחינה בעט.13 מותר תרשימי�. על עמוד אחד של כל

. בעיפרו�לרשו� 

. של העמודאי� לכתוב בשוליי�.14

רק.15 הד' ותי בתו$ מחברת הבחינהטיוטה תיכתב מחק בצורה ברורה לפני מסירת על צדו השני של

".טיוטה"בראש עמוד הטיוטה יכתוב הנבח� בבירור. הבחינה

.אי� לתלוש דפי� ממחברת הבחינה.16

.ויעזוב בשקט את אול� הבחינה, ע� סיו� הבחינה ימסור הנבח� למשגיח את מחברת הבחינה.17

.האחריות להחזרת המחברת חלה על הנבחני�.18

:י� על בחינותפרסו� ציוני הבחינות והגשת ערר.19

מס. ימי� ממועד הבחינה45הציוני� של כל בחינה מתפרסמי� בתו$.א , נבח�' הפרסו� נעשה לפי

וכ� באמצעות משלוח, באתר האינטרנט של המועצה שכתובתו להל�, באמצעות טבלת ציוני�

.הודעה בדואר רגיל

בח, �2002ב"התשס,)ערר על בחינות(בהתא� לתקנות שמאי מקרקעי�.ב 21ינה יוגש בתו$ ערר על

ה21, בהיעדר הודעה מפורשת אחרת. ימי� מיו� פרסו� ציוני הבחינה � הימי� נמני� החל מהיו�

זה45 בהתא� לכ$ נקבע מועד אחרו� להגשת. לבחינה ובתנאי שאכ� פורסמו הציוני� עד ליו�

.ני�עררי� אשר מפורס� בטבלת מועדי� שבאתר האינטרנט וכ� על גבי ההודעה הנשלחת לנבח

.מועדי הגשת העררי�באחריות כל נבח� לעקוב אחר הפרסומי� באתר כדי שלא להחמי* את

רב.ג נשלח לנבחני� העתק מגליו�, בלבד") סגורות"שאלות(ברירה�בבחינות המורכבות משאלות

יכול הנבח�, בבחינות הכוללות שאלות פתוחות. התשובות של הבחינה יחד ע� ההודעה על הציו�

העתק. בדואר אלקטרוני או בפקס,ש העתק ממחברת הבחינה לצור$ הגשת עררלפנות ולבק

נית� ג� להגיע למשרדי המועצה. המחברות נשלח לנבחני� בהקד� האפשרי באמצעות הדואר

.בשעות הקבלה ולקבל במקו� את העתק מחברת הבחינה

לב.ד המחושב המועד האחרו� להגשת ערר, לתשומת , שהוסבר לעיל לבחינה כפי�45החל מהיו�

. במועד קבלת העתק המחברת על ידי הנבח�תלויואינו


