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 (2018, בינואר 15) 2017  חורףמועד  - ניתוח בחינת מועצה

 
, בו צפינו 2016, מועד חורף בחינת המועצה שלניתוח פרסמנו , 2017ינואר  בחודש

להלן ציטוט מתוך את השינויים שעתידיים להיות במבנה בחינות המועצה, 
  :קדמה שכתבנוהה
 
כשנה בנושא בחינת המועצה בביקורת בעקבות קול קורא שפרסמה מועצת רואי החשבון לפני "

 .ואילך( 2017מועד הבא )קיץ הצפוי שינוי משמעותי בדפוסי הבחינה החל מ
לאור השינוי האמור אנחנו צופים שיהיו שינויים משמעותיים במבנה הבחינות, בהרכב השאלות 

  ".2017ובדרישות מהסטודנטים החל ממועד קיץ 
 
 

ו משקל גבוה יותר לשאלות עומק בביקורת "אנו מעריכים שבחינות המועצה יתנ
ולשאלות הדורשות הבנה משמעותית של הביקורת. כמו כן, לא צפויות לחזור על 

 עצמן שאלות שהיו בשנים קודמות.
צפוי שיהיה שינוי במבנה השאלות )לדוגמא: במקום לתת בנתוני השאלה אירועים 

דוחות כספיים  ולשאול לגבי השפעתם על סוגיית העסק החי, ינתנו בשאלה
תמציתיים של החברה והסטודנט יצטרך לציין מהם סימני האזהרה העולים 

 מהדוחות לגבי סוגיית העסק החי...(.
לדעתנו, סטודנטים יצטרכו לבצע שינויים משמעותיים באופן הלימוד שלהם 

 ובהרגלי הלמידה על מנת לעבור בהצלחה את הבחינה."
 

, ניתוח בחינות מועצהבלשונית באתרנו א במאגר הידע תוכלו לראות את הניתוח המקורי המל
 2016חורף 

 
שהתקיימה בשבוע שעבר  2017מועד חורף אנו מפנים אתכם לעיין בבחינת המועצה בביקורת 

 ולהיווכח שכל מה שצפינו אכן התרחש!
 

בבחינה זו שבה נכללו נתונים מתוך הדוחות של  2יתירה מכך, שימו לב לשאלה 
סטודנטים לזהות את סימני המני אזהרה. בשאלה נדרשו חברה הכוללים סי

האזהרה העולים מהדוחות ולתת להם מענה ביקורת....הלא זה בדיוק מה שצפינו 
  .במסגרת לעילראה קטע  –לפני שנה ואף כתבנו זאת ונתנו לכך דגש 

 
 

חינה ויכולנו אנו שמחים וגאים על כך שהצלחנו לצפות מראש את המגמות והשינויים שחלו בב
 רך לשינויים המשמעותיים שחלו בה!לסייע לסטודנטים רבים כל כך להיע

 
ומתוך מטרה להוות את חוד החנית בהכנת סטודנטים לבחינת המועצה ובהכשרת  ,לכך בהמשך

שמטרתו  2017תוח בחינת המועצה מועד חורף אנו מביאים בזאת את ני ,סטודנטים למקצוע
ם ומגמות בבחינה מתוך מטרה לאפשר לסטודנטים להיערך טוב יותר היחידה הינה לזהות שינויי

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

 ותה. קיימות מס' דרגות קושי שהוגדרו על ידינו, כלהלן: הבחינה בכלל
 

 רמת קושי קלה;
 בינונית;-רמת קושי קלה

 רמת קושי בינונית;
 רמת קושי בינונית פלוס

 גבוהה;-רמת קושי בינונית
 רמת קושי גבוהה;

 
בשינוי התפיסה לגבי בחינת המועצה בביקורת, כפי שצפינו כבר לפני  הושלם המהפךבמועד זה 

 .שנה
 

 ,הנובעות מהם ללא תיאור הבעיותבתפיסה החדשה של הבחינה, ניתנים לסטודנטים מצבים, 
להבין  ,ראשית כללמשל תמצית נתונים כספיים, פירוט חובות ספקים וכו', והסטודנטים נדרשים, 

את הבעיות וסיכוני הביקורת הנובעים מהמצב המתואר בשאלה ורק אז לפתח מענה ביקורת 
 מתאים.

 
הסטודנטים לא נדרשו לזהות את הבעיות, תפיסה הישנה של הבחינה, לפיה מה הבדיללזאת 

פשוט ניתנו להם במסגרת נתוני השאלה והסטודנטים נדרשו רק להתייחס למענה  הבעיות
 מדובר בשינוי משמעותי בגישת הבחינה.  .הביקורת המתאים

 
קטית של רואה החשבון להתמודדות עם העבודה הפר יםשינוי זה נועד להכין את הסטודנט

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 

 ובהתאם לגזור את מענה הביקורת.  
 

  נוסחו בהתאם לתפיסה החדשה.נקודות  56מצטבר של  במשקל 8 –ו  7, 4, 2 ,1 חמש השאלות:
 

בתפיסה , היו אמנם נקודות 44במשקל מצטבר של  10 –ו  9, 6, 5, 3 :שאלות האחרותחמש ה
 עברו שדרוג ודרשו הבנה עמוקה ומשמעותית יותר של הביקורת.אך גם הן  הישנה,

 
ומצד שני העמקת ההבנה מצד אחד יכולות ניתוח והבנה מצד הסטודנטים  ודרשאלו  שינויים

הנדרשת מהסטודנטים לגבי מתודולוגיית הביקורת, הבנת תהליך הביקורת, מהות הביקורת 
ושיטות העבודה של רואה החשבון המבקר וגרמו לעלייה בדרגת הקושי של הבחינה בהשוואה 

בה החל השינוי בתפיסת  2017קיץ  –למעט הבחינה מהמועד הקודם  ,לבחינות משנים קודמות
 הבחינה.

 
 

לכך שדרגת הקושי של הבחינה היתה בחלק העליון  גבוה יחסית, גרמוההזמן  לחץוהאמור לעיל 
 של מדרג הקושי של בחינות המועצה שהיו בשנים האחרונות.

 
  .גבוהה-וניתבינברמה רמת הקושי של הבחינה לאור האמור לעיל אנו מעריכים את 

 
סטודנטים שנערכו נכון  , הבחינה היתה הוגנת.יחסית חשוב לציין שלמרות רמת הקושי הגבוהה

לשינוי באופי השאלות והתאימו את שיטת הלימוד שלהם, אמורים היו להתמודד עם הבחינה 
 בהצלחה.
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 זמןלחץ 

 . גבוה-בינונילחץ הזמן בבחינה היה 

 ורבע )כולל רבע שעה הארכה(.שעות  3נה היה פרק הזמן שהוקצב לכל חלק של הבחי

 

 - 3 ה. שאלהיו ארוכות יחסית ,שיטות דגימה - 4 - שאלהו ,עסק חי - 2 שאלהבחלק א': 

 1שאלה אילו בעומס זמן בינוני והיו  ,"ענה בקצרה" - 5 -שאלה ו התעלמות ההנהלה מבקרות

 היתה בעומס זמן נמוך.בנושא דוח התאמה למס 

 

היו  "ענה בקצרה" – 10שאלה מערכות מידע ו - 9שאלה תהליכים בחברות,  -7 הבחלק ב: שאל

בנושא מהותיות  8שאלה הסתמכות על רואי חשבון אחרים ו - 6 גבוה. שאלה-בינוניבעומס זמן 

 . היו בעומס זמן נמוך

 

מכך שחלק מהסטודנטים לא נערכו נכון לשינויים בבחינה  הקושי בבחינה נבעשאנו מעריכים 

 אה מכך בזבזו זמן יקר בהתמודדות עם השאלות בתפיסה החדשה.וכתוצ

 

 ומבנה השאלות שנכללו בבחינהמורכבות  הנושאים 

למעט כאמור הבחינה )מבנה השאלות ומורכבות הנושאים היו גבוהים בהשוואה לבחינות קודמות 
ל והם אלו שיצרו את ההבדבה החל השינוי בתפיסת הבחינה(  2017קיץ  –מהמועד הקודם 

( 2017כאמור הבחינה שהיתה במועד הקודם )קיץ  המשמעותי בהשוואה לבחינות שהיו בעבר.
 היתה גם היא ברמת קושי גבוהה.

 

 היכרות והבנה של דוח התאמה למס ופרקטיקה במיסים. הנדרש –דוח התאמה למס  - 1שאלה 

 יקורת.דרשה הבנה של דוח תזרים והסקת מסקנות מניתוח שלו לצורך ביצוע בנ - 2שאלה 

 ה מעמיקה של מתודולוגיית הביקורת.דרשה הבננ - 3שאלה 

 מעמיקה עם שיטות הדגימה בביקורת. דרשה היכרותנ - 4שאלה 

 כללה שאלות קצרות ברמה גבוהה יחסית לשאלות הקצרות שהיו בעבר. - 5שאלה 

 דרשה היכרות עם נהסתמכות על רואי חשבון אחרים היתה אמנם סטנדרטית, אך  - 6 שאלה

רישות הנוספות החלות על רואה החשבון המבקר בעת הסתמכותו על רואה חשבון הד

 מבקר מחו"ל.

 ניתוח והבנה של התרשים לגבי תהליך המכירות בחברה. דרשנ - בחברותתהליכים  – 7שאלה 

 בינונית, יחד עם זאת אופי השאלה דרש מהסטודנט -מהותיות היתה ברמה קלה - 8שאלה 

 ספיים.להתייחס לנתונים כ   

 דרשה הבנה של תהליכים ומתודולוגיית הביקורת.נ - 9שאלה 

 שאלות קצרות היתה ברמה סבירה.מגוון  – 10שאלה 
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 מבנה הבחינה

)שני חלקים כשבכל  היה דומה לבחינות שהתקיימו בשנים האחרונותנותר יציב ומבנה הבחינה 

 . נקודות( 50שאלות בנות  5חלק 

ירועים בחוות הדעת" )"קייסים"( ושאלות מסוג "דיון מקצועי" סוג "אמבבחינה לא נכללו שאלות 

 אי הכללתם נובעת משינוי בתפיסת הבחינה. –

 

נקודות  8) בחלק א' במשקל של מסוג "ענה בקצרה"  השאלה כללנאחד מחלקי הבחינה כל ב

  נקודות(. 18סה"כ  –נקודות  10ובחלק ב' במשקל של 

 

 (2018עד הבא )קיץ השינויים הצפויים בבחינה במו

משקל  צפוי ששאלות מסוג "ענה בקצרה" יוחלפו בבחינות הבאות בשאלות אמריקאיות. .1

שאלות אלו מצריכות הבנת הביקורת לעומק במטרה לבחור מהניקוד.  20%השאלות יהיה עד 

 המתאימה ביותר מבין מספר תשובות אפשריות. את התשובה

 –שאלות בבחינה )כ  10 –קיימת סבירות גבוהה שמבנה הבחינה ישתנה באופן שיהיו פחות מ  .2

ניתוח משמעותיות והבנה יותר וידרשו יכולות  מקיפותשאלות( והשאלות שיינתנו יהיו  8

 עמוקה יותר של הביקורת.

 

שינויים אלו דורשים היערכות מתאימה של הסטודנטים על מנת שיוכלו להתמודד בהצלחה עם 

 הבחינה הצפויה.

 

בבחינה ראו "היערכותנו לשינויים לעיון במסמך המפרט את היערכותנו לשינויים הצפויים 

 ."2018קיץ מועד  –הצפויים בבחינה הבאה 

 

על כך הוצאנו  –פו בבחינות ממוחשבות הבחינות הנוכחיות יוחלמס' שנים אנו צופים שבעוד 

 בהמשך. ששיידרהודעה מפורטת לפני יותר משנה ונוסיף ונעדכן ככל 

 

 


