
 

  
ניתוח בחינת המועצה נועד לזהות מגמות בהתפתחות הבחינה במטרה לסייע לסטודנטים ללמוד 

 לבחינת המועצה הבאה - אין לעשות בניתוח זה שימוש מעבר לאמור לעיל!
 ארז כהן, רו"ח -מיומנות 

  www.erezc.co.il אחדכל עולם הביקורת באתר  -ייחודי בישראל 

 

 

 בביקורת ניתוח בחינת מועצה

 2020 קיץמועד 

 (2020 באוגוסט 24 –)בחינה שהתקיימה ב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.erezc.co.il/


 

  
ניתוח בחינת המועצה נועד לזהות מגמות בהתפתחות הבחינה במטרה לסייע לסטודנטים ללמוד 

 לבחינת המועצה הבאה - אין לעשות בניתוח זה שימוש מעבר לאמור לעיל!
 ארז כהן, רו"ח -מיומנות 

  www.erezc.co.il אחדכל עולם הביקורת באתר  -ייחודי בישראל 

 תמצית 

 דרגות 6מתוך  4)דרגת קושי  פלוס-בינוניתאנו מעריכים את רמת הקושי של הבחינה ברמה 
 . (קושי

למדו בשיטתיות שמבינים את הביקורת ושסטודנטים . חשוב לציין שהבחינה היתה הוגנת
 לים להתמודד עם הבחינה בהצלחה.וביסודיות את החומר היו מסוג

 גבוה במקצת בהשוואה לחלק השני שבו לחץ הזמן היה סביר בהחלט.לחץ הזמן בחלק הראשון היה 

 .בכתיבת בחינהגבוהה עמידה במסגרת הזמן בחלק הראשון דרשה שליטה טובה בחומר ומיומנות 

 מבנה הבחינה נותר ללא שינוי מהמועדים הקודמים. 

בבחינה נדרש מהסטודנטים גם ידע תיאורטי נרחב והיכרות עם תקני הביקורת, האתיקה 
טיים בעבודתו של רואה החשבון שליטה בהיבטים הפרקהמקצועית, תקנות ניירות ערך וכו' וגם 

 המבקר הכוללת יכולת להבין ולנתח נתונים כספיים ולגזור מהם את מענה הביקורת הנדרש.

בבחינה לא נכללו הפתעות, לא מבחינת הנושאים שנכללו בה ולא מבחינת המבנה שלה ומורכבות 
 השאלות הכלולות בה.

 

 לכל אחת מהשאלות.ראו בהמשך ניתוח נרחב של הבחינה, לרבות התייחסות 

 

 מד הקושי של הבחינה
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 גבוהה-בינונית

 בינונית פלוס

 בינונית

 בינונית -קלה 

 קלה

מידת הקושי של 
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 מבוא

כחלק מהגשמת מטרותינו להוות את חוד החנית בהכנת סטודנטים לבחינת המועצה בביקורת 
ולהכשיר סטודנטים איכותיים למקצוע ראיית החשבון, אנו מביאים בזאת את ניתוח בחינת 

 .2020 קיץהמועצה בביקורת מועד 

לסטודנטים  לזהות שינויים ומגמות בבחינה מתוך מטרה לאפשרמטרת הניתוח הינה, בין היתר, 
 להיערך טוב יותר לבחינת המועצה הבאה.

של שינוי התפיסה לגבי בחינת המועצה  2017במועד זה המשיכה המגמה שהחלה בבחינה של קיץ 
שנים. בתפיסה החדשה של הבחינה, יש עדיפות לשאלות בהן ארבע בביקורת, כפי שצפינו כבר לפני כ

, למשל, תמצית נתונים כספיים, הנובעות מהםללא תיאור הבעיות ניתנים לסטודנטים מצבים, 
ראשית כל, להבין את הבעיות וסיכוני וכו', והסטודנטים נדרשים, ביאור מהדוחות הכספיים 

זאת להבדיל  הביקורת הנובעים מהמצב המתואר בשאלה ורק אז לפתח מענה ביקורת מתאים.
ות את הבעיות. הבעיות ניתנו מהתפיסה הישנה של הבחינה, לפיה הסטודנטים כמעט ולא נדרשו לזה

מדובר בשינוי במסגרת נתוני השאלה והסטודנטים נדרשו להתייחס למענה הביקורת המתאים. 
 משמעותי בגישת הבחינה! 

תו של רואה מעבוד היבטים פרקטייםשחל בבחינה הינו הכללתן של שאלות הכוללות  שינוי נוסף
 לתיעוד הביקורת ,נה ניירות העבודהשאלות הקשורות למבהחשבון המבקר. לדוגמא: הכללת 

 .ולראיות ביקורת

השינויים נועדו להכין את הסטודנטים להתמודדות עם העבודה הפרקטית של רואה החשבון 
המבקר. גם בבחינה, כמו במציאות, לא מגישים לרואה החשבון המבקר את הבעיות ומבקשים 
פתרון, אלא מתארים מצב דברים נתון, וממנו נדרש רואה החשבון להסיק על סיכוני הביקורת 

 הביקורת.   ובהתאם לגזור את מענה

 העמקת ההבנהמצד הסטודנטים ומצד שני  ניתוח והבנהשינויים אלו דורשים מצד אחד יכולות 
הנדרשת מהסטודנטים לגבי מתודולוגיית הביקורת, הבנת תהליך הביקורת, מהות הביקורת 

 של רואה החשבון המבקר והן גרמו לעלייה בדרגת הקושי של הבחינות. העבודה ופרקטיקת
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 רמת הקושיניתוח 

רמת הקושי של בחינת המועצה נמדדת במס' פרמטרים, לרבות: מורכבות הנושאים הנכללים 
בבחינה, פרק הזמן המוקצב, חדשנות הנושאים הנשאלים, מבנה השאלות, וחדשנות במבנה הבחינה 

 דרגות קושי שהוגדרו על ידינו, כלהלן:   6בכללותה. קיימות 

 רמת קושי קלה;

 בינונית;-קלהרמת קושי 

 רמת קושי בינונית;

 רמת קושי בינונית פלוס

 גבוהה;-רמת קושי בינונית

 רמת קושי גבוהה;

דרגות  6מתוך  4)דרגת קושי  פלוס-בינוניתאנו מעריכים את רמת הקושי של הבחינה ברמה 
 להלן הסבר לדירוג הבחינה:  .קושי(

 לחץ זמן

 .פלוס-בינונילחץ הזמן בבחינה היה 

 .חצישעות ו 2פרק הזמן שהוקצב לכל חלק של הבחינה היה 

חלק א' דרש מיומנות גבוהה של מזה של חלק ב'. גבוה בחלק א' היה עומס הזמן להערכתנו, 

 הסטודנטים בכתיבת בחינה והכרת החומר היטב על מנת לעמוד במסגרת הזמן.

בזמן ללא ' ביימו את חלק סטודנטים שהגיעו מוכנים לבחינה ס -חלק ב' היה בעומס זמן סביר 

 עומסי זמן חריגים.

 חלק א'

 )בדקות( קצבמשך זמן מואומדן  מס' נדרשים    נושא שאלה

 50  3 חוות דעת על דוחות כספיים 1

 30  4   ספירת מלאי 2

 30  5   ביאור מגזרים 3

 40  8  מגוון שאלות קצרות 4

 150       סה"כ

 

http://www.erezc.co.il/


 

  
ניתוח בחינת המועצה נועד לזהות מגמות בהתפתחות הבחינה במטרה לסייע לסטודנטים ללמוד 

 לבחינת המועצה הבאה - אין לעשות בניתוח זה שימוש מעבר לאמור לעיל!
 ארז כהן, רו"ח -מיומנות 

  www.erezc.co.il אחדכל עולם הביקורת באתר  -ייחודי בישראל 

 חלק ב

 )בדקות( קצבמשך זמן מואומדן  מס' נדרשים    נושא שאלה

 35  5  התאמה למסדוח  5

 35  5   דוח מיוחד 6

 40  5   מערכות מידע 7

 40  8  מגוון שאלות קצרות 8

 150       סה"כ

 

 מורכבות  הנושאים שנכללו בבחינה ומבנה השאלות

 בחינות האחרונות.מבנה השאלות ומורכבות הנושאים היו דומים ל

  .עסקו השאלות היו במסגרת המיקוד שפורסם על ידי המועצה לקראת הבחינהכל הנושאים שבהן 

בהיקף גבוה יחסית של שאלות נדרשה היכרות והבנה להיבטים הפרקטיים בעבודתו של רואה 
 כמו כן, נדרשה היכרות והבנה לנושא של ביאור מגזרים בדוחות הכספיים. החשבון.

 

 מבנה הבחינה

 4שני חלקים כשבכל חלק הבחינה כללה  –חינה נותר יציב והיה דומה לבחינה הקודמת מבנה הב

 נקודות.  50. משקל כל חלק הינו שאלות

 24נקודות )בסה"כ  12בכל אחד מחלקי הבחינה נכללה שאלה מסוג "ענה בקצרה" במשקל של 

 נקודות בבחינה(. 

 

 שאלות.כל אחת מהל מפורטלהלן ניתוח 
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 כל אחת מהשאלותבדרגת הקושי פרטני של  ניתוח

 1ניתוח שאלה 

מדובר  בשאלה נדרש להתייחס לנוסח שגוי של חוות דעת על דוחות כספיים מבוקרים.
בשאלה קלאסית בביקורת שנועדה לבדוק את ידיעותיהם של הסטודנטים בניסוח חוות 

שליטה במגוון נושאים, לרבות: השפעת מגיפת הקורונה, דעת. השאלה דורשת 
מעביד ואי -בכל הקשור להתחייבות לסיום יחסי עובד –מהותיות, חשבונאות פיננסית 

 תלות.

 

 :של השאלההמשוקללת מידת הקושי 

לאור העובדה שהשאלה מגוונת, ודורשת ידע בשטחים נרחבים של הביקורת 
 גבוהה.-בינונית והחשבונאות, לדעתנו מידת הקושי שלה

מידת הקושי המשוקללת לוקחת בחשבון את כל ההיבטים הרלוונטיים להערכת 
השאלה, לרבות: נושא השאלה, מבנה השאלה, לחץ הזמן ומידת החדשנות שלה )מידת 

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

דוח המבקרים הינו נושא עיקרי בבחינות המועצה ושכיחות  –נושא השאלה היה צפוי 

 הופעתו בבחינה גבוהה.

 לחץ זמן

ראוי לשים לב שהעובדה זמן ניכר בפתרונה. ומקיפה ולכן היא דורשת השאלה ארוכה 

 .הפחיתה את עומס הזמן נדרש לנסח מחדש את הקטעים השגויים בחוות הדעתשלא 

יחד עם זאת, בשאלה נדרש להתייחס גם לשנה השוטפת וגם למספרי ההשוואה, לרבות 

 בבחינת המהותיות.

 השאלהמבנה 

 .השאלה היתה במבנה דומה לשאלות שנכללו בעבר בבחינות המועצה

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

 השאלה אינה כוללת אלמנטים של הפתעה אן חדשנות.
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 2ניתוח שאלה 

 התייחס לתהליך ספירת מלאי המתבצע בחברה.נדרש ל בשאלה

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

השאלה כוללת היבטים פרקטיים בביקורת ומדמה מצבים אמיתיים בהם רואה החשבון 
עשוי להיתקל בעת ביצוע ביקורת, בדומה לפרקטיקה. השאלה מתמקדת בביקורת 

בתהליך הספירה שנכללו בשאלה,  קלאסית של תהליך ספירת המלאי. חלק מהליקויים
 הופיעו גם בבחינות קודמות.  

 .בינוניתהשאלה הינה ברמת קושי 

מידת הקושי המשוקללת לוקחת בחשבון את כל ההיבטים הרלוונטיים להערכת 
השאלה, לרבות: נושא השאלה, מבנה השאלה, לחץ הזמן ומידת החדשנות שלה )מידת 

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

 השאלה עוסקת בתהליך ספירת מלאי. מדובר בנושא קלאסי ושגרתי בביקורת.

 לחץ זמן

 .פלוס-בינוניאלה היה שלחץ הזמן ב

 מבנה השאלה

 סטנדרטי ולא כולל חידושים משמעותיים.מבנה השאלה 

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

 נושא השאלה והמבנה שלה צפוי ואין בו חדשנות או הפתעה כלשהיא.  
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 3ניתוח שאלה 

 מתמקדת בביקורת ביאור המגזרים שבדוחות הכספיים.שאלה ה

 

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

 גבוהה. זאת מהסיבות שלהלן:  -אנו מעריכים את מידת הקושי של השאלה ברמה בינונית

 ;השאלה אינו שכיח נושא -

 ת היכרות עם התיאוריה החשבונאית בנושא;נדרש -

 לנתח נתונים כספיים ולהבין אותם;נדרשת יכולת  -

 נדרשת היכרות עם הפרקטיקה; -

מידת הקושי המשוקללת לוקחת בחשבון את כל ההיבטים הרלוונטיים להערכת 
השאלה, לרבות: נושא השאלה, מבנה השאלה, לחץ הזמן ומידת החדשנות שלה )מידת 

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

בדבר ראיות ביקורת כולל התייחסות מפורשת  501אמנם, תקן ביקורת )ישראל( 

אינו שאלה לביקורת ביאור המגזרים, אולם ההתייחסות בו מצומצמת יחסית. נושא ה

   שכיח, והיא דורשת גם הבנה פרקטית וגם היכרות עם התיאוריה החשבונאית.  

 לחץ זמן

 .פלוס-בינונילחץ הזמן בשאלה היה 

 מבנה השאלה

הדורשת גם ידע תיאורטי וגם הבנה עם הסוגיות הפרקטיות מדובר בשאלה מקיפה 

 ויכולת לקרא ולהבין נתונים כספיים.

השאלה כוללת מגוון היבטים של ביקורת ביאור המגזרים, לרבות: סיכוני ביקורת, 

מענה לסיכוני ביקורת, קריאת נתונים כספיים וזיהוי הסיכונים הגלומים בהם והשפעה 

 על חוות הדעת.

 נות/מידת ההפתעה בשאלהמידת החדש

נושא השאלה אינו מפתיע מכיוון שמדובר בנושא שנכלל במיקוד ושיש בגינו התייחסות 
(, יחד עם זאת, לאור 501תקן ביקורת )ישראל(  –ספציפית בתקינה ביקורת )כאמור 

העובדה שהנושא לא נכלל בעבר בהיקף כה משמעותי בבחינה, אפשר לומר שהחדשנות 
 בשאלה גבוהה.
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 4יתוח שאלה נ

 סעיפים במגוון נושאים.   8השאלה מסוג "ענה בקצרה" כללה 

 ארבעה סעיפים בנושא אי תלות; -

 ;עסק חיסעיף אחד בנושא  -

 ;תשקיף -תקנות ניירות ערך  סעיף אחד בנושא -

 ;אתיקה מקצועיתסעיף אחד בנושא  -

 סעיף אחד בנושא ביקורת כללי; -

 

 השאלה ברמת קושי בינונית.
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 5ניתוח שאלה 

ביקורת דוח התאמה למס ולהתנהגות רואי חשבון במתן בשאלה נדרש להתייחס ל
 שירותי מס.

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

דומה במבנה ובנושא לשאלה שהיתה בבחינות בעבר. השאלה דורשת היכרות השאלה 
בסיסית עם דוח התאמה למס וכן היכרות עם תדריך הלשכה בדבר התנהגות רואי 

תדריך שכלול בספר התקנים וניתן להיעזר בו בזמן  –חשבון בפרקטיקה במיסים 
 הבחינה.

 אלה כבינונית., אנו מעריכים את מידת הקושי של השהאמור לעיללאור 

מידת הקושי המשוקללת לוקחת בחשבון את כל ההיבטים הרלוונטיים להערכת 
השאלה, לרבות: נושא השאלה, מבנה השאלה, לחץ הזמן ומידת החדשנות שלה )מידת 

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

 נושא השאלה שכיח יחסית והוא חלק מהחומר המרכזי הנדרש לבחינה.

 לחץ זמן

   .סבירלחץ הזמן בה ו נדרשים 5כוללת  השאלה

 מבנה השאלה

שלבת נתונים כספיים עם ידע תיאורטי. מבנה דומה היה בשאלות בעבר. השאלה מ

 נדרשת היכרות עם ההיבטים הפרקטיים בעבודתו של רואה החשבון.

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

כוללת אלמנטים של השאלה אינה לאור העובדה שבעבר היו שאלות בנושא דומה, 
 הפתעה או חדשנות.
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 6ניתוח שאלה 

 .3000עוסקת בדוחות מיוחדים בהתאם לתקן בחינת מהימנות )ישראל( השאלה 

 

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה היא בינונית.  

וכן  3000השאלה דורשת מהסטודנטים להכיר היטב את תקן בחינת מהימנות )ישראל( 
ביקורת, בעיקר לנוכח מגיפת ההיבטים הפרקטיים בעבודת המ מסוימיםלהכיר היבטים 

הקורונה והצורך הגובר של חברות ועסקים בקבלת אישורים מיוחדים מרואי החשבון 
 המבקרים שלהם.

בחשבון את כל ההיבטים הרלוונטיים להערכת  מידת הקושי המשוקללת לוקחת
השאלה, לרבות: נושא השאלה, מבנה השאלה, לחץ הזמן ומידת החדשנות שלה )מידת 

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

 נושא קלאסי בביקורת שמופיע בבחינות המועצה אחת למס' מועדים.

 לחץ זמן

 לענות עליה. אינה לחוצה בזמן. לסטודנטים היה זמן סבירהשאלה 

 מבנה השאלה

במבנה קלאסי שגרתי של שאלות בדוחות מיוחדים. בנושא זה, בדרך כלל, ניתן השאלה 

בשאלה נוסח משובש של דוח מיוחד והסטודנטים נדרשים לציין את הליקויים הכלולים 

 בו ולנסחו מחדש.

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

 חדשנות.השאלה אינה כוללת אלמנטים של הפתעה או 
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 7ניתוח שאלה 

 מערכות מידע.השאלה מתמקדת ב

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

השאלה כוללת תיאור של פעילות עסקית המבוצעת באמצעות מערכות מידע, תוך פירוט 
של התהליכים העסקיים המבוצעים בחברה ופירוט חלקה של טכנולוגיית המידע 

מהסטודנטים היכרות עם היבטים פרקטיים בעבודת בתהליכים. השאלה דורשת 
הביקורת, הבנה של התהליכים העסקיים, הבקרות הכלולות בהן, לרבות הבקרות 

 הממוחשבות וזיהוי סיכוני הביקורת הנגזרים מהם.

הה המשלבת, הן היבטים פרקטיים, הן היבטים ובמדובר בשאלה ברמת קושי ג
קיים, הבנה מעמיקה במערכות מידע ויכולת תיאורטיים ודורשת הבנה של תהליכים עס

 לבצע ניתוחים לתהליכים ולזהות נקודות תורפה בהן.

 

 נושא השאלה

)שאלה מס'  בבחינה לפני אחרונההשאלה שכמו בכל אחת מבחינות המועצה האחרונות, 

 ( מתמקדת במערכות מידע.7

התיאוריה שילוב של תהליכים אמיתיים המתבצעים בחברה ביחד עם היכרות של 

 אלה.שבנושא מעלים את מידת הקושי של ה

 לחץ זמן

היא דרשה מהסטודנטים לקרוא מספר פעמים את נדרשים ו 5השאלה מקיפה, כוללת 

 הנתונים בשאלה, להבין אותם ולדעת להשתמש בהם בפתרון התשובה.

 היה גבוה יחסית.   שאלהלחץ הזמן בלאור זאת, 

 מבנה השאלה

תהליכים עסקיים המתרחשים בחברה ותיאור של חלקה של תיאור כוללת השאלה 

טכנולוגיית המידע בתהליכים. הסטודנטים נדרשים, בין היתר, להבין את התהליכים, 

לזהות את הסיכונים הגלומים בהם ולפתח מענה ביקורת הולם, לרבות באמצעות כלי 

 ם בעבר בבחינות המועצה.בנה דומה היו גביקורת ממוחשבים. שאלות במ

 

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

 השאלה אינה כוללת אלמנטים של הפתעה או חדשנות.
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 8ניתוח שאלה 

 סעיפים במגוון נושאים.   8השאלה מסוג "ענה בקצרה" כללה 

 תלות ואתיקה מקצועית;   בנושא אישלושה סעיפים  -

 דוחות לא מבוקרים;  סעיף אחד בנושא  -

 דוחות סקירה;  סעיף אחד בנושא  -

 תקנות ניירות ערך;סעיף אחד בנושא  -

 מושגים כלליים;סעיף אחד בנושא  -

 ;מבקר פניםסעיף אחד בנושא  -

 .פלוס-השאלה ברמת קושי בינונית

 

 

 )שנתיים( הקרוב צפי לעתיד

אנו מעריכים שבעתיד הקרוב )עד שנתיים( מבנה בחינות המועצה ימשיך להיות דומה 
פלוס -בבחינות הקרובות תנוע בין בינונית אנו צופים שמידת הקושילבחינה הנוכחית. 

 דרגות קושי(. 6מתוך  5גבוהה )מידה -( לבין דרגת קושי בינונית6מתוך  4)דרגה 

וישולבו יותר התיאורטי יינתן דגש על הבנת החומר הקרובות בבחינות אנו מעריכים כי 
חשבון הפרקטיים בעבודתו של רואה ה ההיבטיםויותר שאלות הדורשות היכרות גם עם 

סטודנטים יצטרכו להבין לעומק את הביקורת, תוך היכרות עם ההיבט  המבקר.
הפרקטי בעבודתו של רואה החשבון המבקר. היכרות עם התקנים ברמה הטכנית לא 

 תספיק.

 

 ואילךשנתיים עוד  - צפי לעתיד 

ואילך( יהיו שנתיים אנו מעריכים שבחינות המועצה בעתיד היותר רחוק )בעוד כ
 ממוחשבות במלואן.

תשתנה מבלי היכר בכל אחד מהפרמטרים: מבנה  והבחינהמדובר בשינוי דרמטי מאוד 
מיומנויות צפוי שינוי בוהמבנה שלהן וכן  סוג השאלותנושאי השאלות, הבחינה, 

 בהצלחה. בבחינהשיידרשו מסטודנטים כדי לעמוד 

 בנושא.נמשיך לעקוב, לנתח ולעדכן נערכים לשינויים אלו בהתאם ואנו במיומנות 

 

 !להגיע מוכנים לבחינה –מיומנות, ארז כהן, רו"ח 
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