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מדינת ישראל
משרד  המשפטים
מועצת שמאי המקרקעין

1
בית התאומים, רחוב כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ת.ד.  34445 ירושלים, מיקוד 91343   02-6545900  פקס  02-6467613
אתר האינטרנט של מועצת שמאי המקרקעין: WWW.SHAMAIM.JUSTICE.GOV.IL
דואר אלקטרוני: SHAMAIM@JUSTICE.GOV.IL

ערר על הבחינות המוקדמות - מסוג רב ברירה ועל הבחינות הסופיות 
טופס מרכז 
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פרטים אישיים:

מס' נבחן:     ________________     תאריך הבחינה: _________________   ציון:      ______          

שם פרטי:     ________________     שם משפחה:   _________________       ת"ז:      ___________


הבחינה אליה מתייחס הערר: 
 
q	יסודות הכלכלה - חלק א' :
            מיקרו כלכלה ומקרו כלכלה 
q	יסודות הכלכלה - חלק ב' :
       כלכלה עירונית
q	סטטיסטיקה 
q	יסודות בחשבונאות וניתוח דוחות כספיים
q	מיסוי מקרקעין ומסים אחרים
q	מבוא לתורת השמאות
q	גישות ועקרונות בהערכת מקרקעין
q	יישומים בשומת מקרקעין



הערר כולל השגות לגבי השאלות הבאות (הקף בעיגול):


חלק סגור:     מס' גרסה: _______       שאלה מס': (נא הקף בעיגול את מספר השאלה שאליה מוגש הערר)



1,    2,    3,    4,    5,    6,    7,    8 ,    9,     10,    11,    12,    13,    14,    15,    16,    17,    18,    19,    20,

21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,    29,  30,     31,    32,    33,    34,    35,    36,    37,    38,    39,    40,



חלק פתוח:  1,    2,    3,    4






הנחיות להגשת הערר:


לכל שאלה יש להגיש טופס ערר נפרד. 
אין למלא פרטים אישיים על גבי טפסי הערר המצורפים, למעט מס' נבחן. אם מצרפים עמודים נוספים לטופס הערר, יש לציין את מס' הנבחן בראש כל עמוד ולמספר את העמודים.
יש לצרף לערר את טופס המרכז, לאחר שמולאו בו כל הפרטים ולהגישו יחד עם טפסי הערר.
את הערר יש להגיש מודפס בלבד. ניתן לשלוח גם בדואר אלקטרוני או בפקס לפי הפרטים שלהלן.
אין לבצע סימונים בצבעים על גבי הערר הואיל והערר מועבר לוועדת הערר כשהוא מצולם     בשחור-לבן.
ועדת ערר מקבלת העתק מכל מחברת בחינה שלגביה מוגש ערר, אין צורך לצרף צילום של המחברת, אם ברצונך להפנות את הוועדה הערר למקום מסוים  במחברת, ניתן לצרף רק את העמוד הרלוונטי.


















ערר על הבחינות המוקדמות  - מסוג רב ברירה ועל הבחינות הסופיות 

ערר על החלק הסגור של הבחינה:

מס' נבחן: _______     (אם מצורפים עמודים נוספים, יש לציין את מס' הנבחן על כל עמוד ולמספר את העמודים)

שם הבחינה: ________________________________ תאריך הבחינה: ____________ 

הקפד למלא היטב את כל הפרטים הנדרשים:

השגה על שאלה מס' ___________     גרסה ___________

כדי למנוע טעות, נא העתק את השורה הראשונה של השאלה:

___________________________________________________________

*פרטים חסרים או משובשים אינם מאפשרים בדיקת הערעור!

תשובת הבוחן:     א     ב     ג     ד
תשובת הנבחן:     א     ב     ג     ד

נימוקים להשגה:
        ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

ערר על הבחינות המוקדמות  - מסוג רב ברירה ועל הבחינות הסופיות 

ערר על החלק הפתוח של הבחינה:

        מס' נבחן: _______     (אם מצורפים עמודים נוספים, יש לציין את מס' הנבחן על כל עמוד                       
                                      ולמספר את העמודים)

שם הבחינה: ________________________________ תאריך הבחינה: ____________ 

הקפד למלא היטב את כל הפרטים הנדרשים:

השגה על שאלה מס' ___________     

כדי למנוע טעות, נא העתק את השורה הראשונה של השאלה:

___________________________________________________________

*פרטים חסרים או משובשים אינם מאפשרים בדיקת הערעור!


נימוקים להשגה:
        ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

