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 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

ליטה שלחץ הזמן בחלק הראשון היה נמוך ואילו בחלק השני של הבחינה היה גבוה יחסית ודרש 
 על מנת לעמוד במסגרת הזמן.טובה בחומר ומיומנות בכתיבת בחינה 

 מבנה הבחינה נותר ללא שינוי מהמועדים הקודמים. 

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

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

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

חלק מהשאלות התאפיינו בכך שהם נסובו סביב נושא ספציפי שבו נדרש ידע רב בהיבטים שונים 
 .של אותו נושא

 

 ., לרבות התייחסות לכל אחת מהשאלותבהמשך ניתוח נרחב של הבחינהראו 
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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 

 .2020המועצה בביקורת מועד חורף 

לאפשר לסטודנטים לזהות שינויים ומגמות בבחינה מתוך מטרה מטרת 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, יות הנובעות מהםללא תיאור הבעניתנים 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.
לזהות את הבעיות. הבעיות ניתנו  מהתפיסה הישנה של הבחינה, לפיה הסטודנטים כמעט ולא נדרשו

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 ,למבנה ניירות העבודה שאלות הקשורותהחשבון 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 

ה החשבון להסיק על סיכוני הביקורת פתרון, אלא מתארים מצב דברים נתון, וממנו נדרש רוא
 ובהתאם לגזור את מענה הביקורת.  

 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 

 קיימות מס' דרגות קושי שהוגדרו על ידינו, כלהלן:  בכללותה.

 רמת קושי קלה;

 בינונית;-רמת קושי קלה

 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

 .גבוהלחץ הזמן בבחינה היה 

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

בחלק א' היה נמוך מזה של חלק ב'. סטודנטים שהגיעו מוכנים לבחינה סיימו עומס הזמן להערכתנו, 

 .לפני תום הזמןדקות  10 –את חלק א' כ 

ודרש מיומנות גבוהה של הסטודנטים בכתיבת בחינה והכרת החומר היטב  חלק ב' היה עמוס יותר

 על מנת לעמוד במסגרת הזמן.

 חלק א'

 משך זמן מוערך נדרש לפתרון )בדקות( מס' נדרשים    נושא שאלה

 50  3 חוות דעת על דוחות כספיים 1

 20  1 סקירת דוחות כספיים ביניים 2

 30  5  מחלוקות משפטיות 3

 40  8  שאלות קצרותמגוון  4

 140       סה"כ
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 חלק ב

 משך זמן מוערך נדרש לפתרון )בדקות( מס' נדרשים    נושא שאלה

 40  5  דוח תזרים מזומנים חזוי 5

 35  5 ביקורת חוו"ד אקטוארית 6

 35  5   מערכות מידע 7

 40  8  מגוון שאלות קצרות 8

 150       סה"כ

 

 ומבנה השאלות מורכבות  הנושאים שנכללו בבחינה

 בחינות האחרונות.מבנה השאלות ומורכבות הנושאים היו דומים ל

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

נדרשה גם ידיעה של סוגיות הקשורות לתקנות ניירות ערך ולחברות נסחרות  5 -ו  1בשאלות 
 בבורסה.

 תהליך ביצוע סקירה לדוחות ביניים דרשה הבנה משמעותית של תהליך הסקירהבנושא  2שאלה 
 .ולא היתה שאלה סטנדרטית

 

 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  12וג "ענה בקצרה" במשקל של בכל אחד מחלקי הבחינה נכללה שאלה מס

 נקודות בבחינה(. 

 

 שאלות.כל אחת מהלהלן ניתוח ספציפי ל
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 כל אחת מהשאלותבדרגת הקושי פרטני של  ניתוח

 1ניתוח שאלה 

לצורך  בשאלה נדרש להתייחס לנוסח שגוי של חוות דעת על דוחות כספיים מבוקרים
 .הכללתם בתשקיף

 :של השאלההמשוקללת מידת הקושי 

מבחינת המועצה הקודמת שהיתה בקיץ  1השאלה, דומה במבנה שלה לשאלה מס' 
2020. 

 גבוהה.-ברמת קושי בינוניתהינה שאלה הוגנת השאלה 

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

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

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

 הופעתו בבחינה גבוהה.

 לחץ זמן

לחץ  השאלה מהווה שאלה ארוכה וגדולה ודורשת השקעת זמן ניכר בפתרונה. אם כי

העובדה שלא נדרש לנסח מחדש את הקטעים השגויים היה פחות מהנדרש לאור הזמן 

 בחוות הדעת.

 השאלהמבנה 

 .השאלה היתה במבנה דומה לשאלות שנכללו בעבר בבחינות המועצהכאמור, 

ראוי לציין שזו הבחינה השנייה ברציפות שבה לא נדרש לנסח מחדש את הקטעים 
 .חסך זמן ניכר בבחינההדורשים תיקון בחוות הדעת. הנ"ל 

כתנו, לא מדובר במגמה חדשה וצפוי שבבחינות בעתיד יהיה צורך לנסח את להער
 התיקונים בחוות הדעת.

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

שצפוי של הפתעה בכך שנדרש להתייחס לדוח מבוקר  מסויםהשאלה כללה אלמנט 
 להיכלל במסגרת תשקיף של החברה.

בשאלות מסוג זו נתון שעשוי להעלות  נראה, שלעיתים קרובות, מתוך רצון לחדש, נכלל
את רמת הקושי שלהן. בבחינה זו הנתון היה שהדוח צפוי להיכלל במסגרת תשקיף של 

 ניתנו דוחות מבוקרים לתקופת ביניים. 2019החברה, בבחינה של חורף 
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 2ניתוח שאלה 

 בשאלה נדרש לתאר את מתודולוגיית הסקירה של דוחות כספיים ביניים.

 המשוקללת של השאלה:מידת הקושי 

. אולם, 2018מבחינת המועצה שהיתה בקיץ  7השאלה, דומה במבנה שלה לשאלה מס' 
השאלה היתה על מתודולוגיית הביקורת. במקרה של השאלה מהמועד  2018בקיץ 

הנוכחי, השאלה דורשת הבנה מעמיקה בתהליך סקירת דוחות כספיים ביניים והניקוד 
 (.2018נקודות במועד קיץ  5 –בהשוואה ל נקודות  8בגינה גבוה יותר )

 השאלה הינה שאלה הוגנת ברמת קושי גבוהה.

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

 נכלל במיקוד והינו בעל סבירות גבוהה יחסית להופיע בבחינות המועצה.נושא השאלה 

 לחץ זמן

 אלה היה נמוך יחסית.שלחץ הזמן ב

 השאלהמבנה 

 .2018מבנה השאלה דומה כאמור לשאלה שהיתה בעבר בבחינה בקיץ 

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

דרישה לפרט את מתודולוגיית הא השאלה מגלם הפתעה, אולם שלא ניתן לומר שנו
 הסקירה אינה שגרתית, דורשת מהסטודנטים הבנה מעמיקה בתהליכי סקירה ובכך

 מעלה את רמת הקושי של הבחינה.
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 3ניתוח שאלה 

בשאלה נדרש להתייחס להשפעת מחלוקות משפטיות שיש לחברה עם רשויות שונות על 
 ביקורת הדוחות הכספיים.

 המשוקללת של השאלה:מידת הקושי 

השאלה הינה שאלה הוגנת ברמת קושי בינונית והיא דורשת מהסטודנטים הבנה 
 מעמיקה בתהליך הביקורת.

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

 לה בשאלה(. ההפתעה הכלו

 נושא השאלה

בנושא של מחלוקות משפטיות הינה שאלה קלאסית בביקורת והיא במסגרת שאלה 

 החומר הנדרש לבחינה.  

 לחץ זמן

 .סביראלה היה שלחץ הזמן ב

 השאלהמבנה 

מתמקדת בנושא מחלוקות משפטיות ודורשת התייחסות וידע נרחב השאלה 

בהתאם לכך סטודנטים נדרשו להכיר את הנושא היטב  מהסטודנטים לכל רוחב היריעה.

 מכל היבטיו:

מחלוקות  אחריות המקצועית של רואה החשבון בנושאהיכרות והבנה עם ה -

 משפטיות;

 למחלוקות משפטיות מגוונות;ביקורת פיתוח מענה  -

 היכרות עם כללי אי התלות הרלוונטיים לנושא; -

הקשור לאי ציות לחוקים על הבנת החובות המקצועיות של רואה החשבון בכל  -

 ידי החברה;

 

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

 השאלה אינה כוללת אלמנטים של הפתעה או חדשנות.
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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 

 4ניתוח שאלה 

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

 ;סעיף אחד בנושא בקרת איכות -

 ;I-SOXסעיף אחד בנושא  -

 ;ביקורתסעיף אחד בנושא ראיות  -

 ;שני סעיפי הגדרות מתוך תקני הביקורת -

 ;סעיף בנושא הצו לאיסור הלבנת הון -

 ;שני סעיפים בנושאים של אי תלות -

 השאלה ברמת קושי בינונית.
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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 

 5ניתוח שאלה 

 תחזית תזרים מזומנים של חברה.  בשאלה נדרש להתייחס ל

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

גם היכרות עם תקנות והיא דורשת מהסטודנטים גבוהה -קושי בינוניתהשאלה ברמת 
ניירות ערך וגם יכולת לנתח את הנתונים הכספיים ולזהות את סיכוני הביקורת הנגזרים 

 מהם.

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

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

שכיחה מיוחד, אם כי בעבר היו כבר שאלות שאלה בנושא תחזית תזרים מזומנים אינה 

 בנושא.

 לחץ זמן

   .יחסית גבוהלחץ הזמן בה היה ו נדרשים 5כוללת השאלה מקיפה, 

 מבנה השאלה

מגוונים ם מזומנים וכוללת שאלות בהיבטים של תחזית תזריהשאלה מתמקדת בנושא 

 בנושא.

על מנת להשיב נכון לשאלה, הסטודנטים נדרשים להכיר היטב את תקנות ניירות ערך, 

וכן הם צריכים להיות מסוגלים לנתח את הנתונים הכספיים ולהבין את הסיכונים 

 הגלומים בהם.

 ין נתונים כספיים.השאלה דורשת הן ידע תיאורטי והן יכולת מעשית לקרא ולהב

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

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

 

 

 

 

 

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 

 6ניתוח שאלה 

מעביד תוך הסתמכות על -התחייבות לסיום יחסי עובדהשאלה מתמקדת בביקורת 
 עבודת מומחה.

 השאלה:מידת הקושי המשוקללת של 

גבוהה והיא דורשת מהסטודנטים הבנה מקיפה בהיבטים -השאלה ברמת קושי בינונית
 השונים הקשורים להסתמכות על מומחים במהלך הביקורת.

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

 ההפתעה הכלולה בשאלה(. 

 נושא השאלה

מעביד תוך מתן דגש על הסתמכות על מומחה -ביקורת התחייבות לסיום יחסי עובד

 הינה שאלה בנושא קלאסי בביקורת. שאלות בנושא נכללו גם בעבר בבחינות המועצה.  

 לחץ זמן

 נדרשים ולחץ הזמן בה היה גבוה יחסית.   5השאלה מקיפה, כוללת 

 השאלהמבנה 

מעביד והיא דורשת התייחסות -השאלה מתמקדת בנושא התחייבות לסיום יחסי עובד

וידע נרחב מהסטודנטים לכל רוחב היריעה. בהתאם לכך סטודנטים נדרשו להכיר את 

 הנושא היטב מכל היבטיו, לרבות:

 זיהוי סיכוני הביקורת העשויים להיות בסעיף; -

 והו;לסיכוני הביקורת שזביקורת פיתוח מענה  -

 לנושא; הרלוונטייםהיכרות עם כללי האתיקה המקצועית  -

 השפעות על דוח המבקרים; -

והסטודנטים  מסויםמדובר בשאלה קלאסית המתמקדת בנושא  3בדומה לשאלה מס' 

נדרשים להכיר את כל ההיבטים וההשפעות שעשויות להיות לאותו נושא על הביקורת 

 ועל הדוחות הכספיים.

 

 ההפתעה בשאלהמידת החדשנות/מידת 

 השאלה אינה כוללת אלמנטים של הפתעה או חדשנות.
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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 

 7ניתוח שאלה 

 .ITGCבדיקת הבקרות הכלליות במערכות מידע השאלה מתמקדת ב

 מידת הקושי המשוקללת של השאלה:

 .  גבוהה - השאלה ברמת קושי בינונית

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

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

 רכות מידע.( מתמקדת במע7

 .נושא מרכזי בביקורת שהינובקרות הכלליות בבחינה הנוכחית השאלה התמקדה ב

 לחץ זמן

 נדרשים ולחץ הזמן בה היה גבוה יחסית.   5השאלה מקיפה, כוללת 

 מבנה השאלה

בודקת את הידע של הסטודנטים בהיבטים כוללת חמישה נדרשים שונים והיא השאלה 

במערכות המידע. על מנת לענות בהצלחה על השאלה, הבקרות הכלליות שונים של 

 הסטודנטים נדרשים לשלוט בנושא על כלל היבטיו.

 מידת החדשנות/מידת ההפתעה בשאלה

 השאלה אינה כוללת אלמנטים של הפתעה או חדשנות.

 8ניתוח שאלה 

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

 מיוחדים;אישורים סעיף אחד בנושא  -

 מהותיות; בנושאשני סעיפים  -

 ביקורת יתרות פתיחה;סעיף אחד בנושא  -

 אתיקה מקצועית;סעיף בנושא  -

 תיעוד הביקורת;סעיף בנושא  -

 ;שני סעיפים בנושאים של אי תלות -

 

 השאלה ברמת קושי בינונית.
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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 

 

 צפי לעתיד

להתקיים בהתאם להודעת מועצת רואי החשבון, החל מבחינת המועצה הקרובה הצפויה 
 , בחינות המועצה בביקורת ובפיננסית יהיו באמצעות מחשב.2021בקיץ 

קיץ  –מחזורים של בחינות, כלומר  3כי בשלב הראשון שיארך במשך  פרסמההמועצה 
, סטודנטים יוכלו לבחור האם להמשיך ולהיבחן בכתב או 2022וקיץ  2021, חורף 2021

 ימו באופן ממוחשב בלבד!הבחינות יתקי 2022במחשב. החל ממועד חורף 

בשלושת המועדים הקרובים לא צפויים שינויים מהותיים  ,להערכתנו ,בהתאם לכך
 במבנה הבחינה.  

כל הסטודנטים ידרשו להיבחן , המועד בו 2022אנו מעריכים שהחל ממועד חורף 
 באמצעות מחשב, יהיו שינויים מהותיים מאוד במבנה הבחינה.  

תשתנה מבלי היכר בכל  יהיו דרמטיים והבחינהבבחינה אנו מעריכים שהשינויים 
והמבנה שלהן וכן  סוג השאלותנושאי השאלות, אחד מהפרמטרים: מבנה הבחינה, 

 בהצלחה. בבחינהשיידרשו מסטודנטים כדי לעמוד מיומנויות צפוי שינוי ב

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

  

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