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  )9200, ביולי 27( 2009 קי�מועד  � ניתוח בחינת מועצה

  

  כללי

חלקי	 כשכל חלק  2הבחינה כללה . מבנה הבחינה היה זהה לבחינות שהתקיימו בשני	 האחרונות

סוג השאלות והמבנה שלה� היה א� הוא יציב ודומה לבחינות שהיו בשני	 . שאלות 5כיל מ

  .קודמות

  

  :חינה שלא היו קיימי	 בשני	 קודמותמאפייני	 נוספי	 של הב' להל� מס

כמות השאלות החוזרות . בבחינה נכללו מספר שאלות שהופיעו בעבר בבחינות קודמות .1

 ;הינה חריגה ולא איפיינה בעבר את בחינות המועצה

הסטודנטי	 נדרשו לשליטה טובה  –הבחינה היתה ארוכה יחסית וניכר לח! זמ� לפתרונה  .2

 . מנוע בזבוזי זמ� מיותרי	ומהירה בחומר הנלמד על מנת ל

  

  :התייחסות לשאלות

  1' דוח סקירה בהתא" לתק! סקירה מס – 1' שאלה מס

. והנוסח החדש של דוח הסקירה 1' שאלה זו הינה השאלה הראשונה שנשאלת לפי תק� סקירה מס

השאלה . 1לבי� תק� סקירה  47ד "לרבות ההבדלי	 בי� גל, הנושא נלמד בקורסי	 של מיומנות

במסגרת הנושאי	 שהערכנו שיכללו בבחינה ובוצעה הכנה מפורטת של הסטודנטי	  היתה

, השאלה לא היתה קשה. פתרונותבנושא בצירו� שאלות דומות חלוקת לרבות , לשאלות מסוג זו

רב של נושאי	 וליקויי	 שדרשו התייחסות ' א	 כי יש לציי� שהיתה ארוכה מהרגיל ע	 מס

  .בתשובה

  

  ביות הבקרותאפקטי – 2' שאלה מס

לרבות דגשי	 לקראת , זה התייחסות ממוקדת לנושאבכל אחד מהקורסי	 של מיומנות ניתנה 

השאלה היתה במסגרת הנושאי	 שהערכנו . ממוקד דומות וחלוקת חומרמענה לשאלות , הבחינה

   .שיכללו בבחינה והיא לא היתה קשה

  

  

  שאלה בנושא הפסקת כהונת רואה חשבו! מבקר � 3שאלה 

ח מבקר וכללה התייחסות לנושאי	 נוספי	 בדבר "עסקה בעיקר בהפסקת כהונת רו השאלה

מכללי ההתנהגות  16כלל , הזכות לעיי� בניירות העבודה, לרבות ח המבקר לחברה"הקשר שבי� רו

כל הסוגיות ו השאלה לא היתה קשה. ועוד סודיות מקצועית, המקצועית של לשכת רואי חשבו�

  .קורסי	 של מיומנותהמהל( שהועלו בה נלמדו ב
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  ביטוח – 4שאלה 

  ).2' שאלה מס( 2003נכללה בעבר בבחינת המועצה במועד חור' השאלה 

א( דרשה הבנה , השאלה לא היתה קשה. ח המבקר"מתייחסת לעבודת הביקורת של רוהשאלה 

  .של תהלי( הביקורת והשלכותיו

  

  דוח התאמה למס – 5שאלה 

 2002נכללו בעבר בבחינת המועצה במועד חור'  1' שני הסעיפי" הראשוני" בשאלה ונדרש מס

  ).3' שאלה מס(

  

המתייחסת לדוח התאמה למס ולתדרי( הלשכה בדבר כללי התנהגות , שאלה קלה יחסית

לרבות פתרו� , הנושא נלמד בקורסי ההכנה של מיומנות. ח בפרקטיקה במיסי	"מקצועית לרו

  .ת בנושאשאלות דומו

  

  ביקורת מלאי – 6שאלה 

 סעיפי" � 2' שאלה מס( 2005ורוב סעיפיה נכללו בעבר בבחינת המועצה במועד חור' השאלה 

1,2,6,7,10,11,12.(  

  

הנושא נלמד בקורסי מיומנות . שאלה קלה יחסית המתייחסת לביקורת מבססת בנושא מלאי

  .ונכללו שאלות דומות לדוגמא בספר הקורס

  

  שויות מקומיותר �  7שאלה 

  )8' שאלה מס( 2005מועד קי� בבחינת המועצה עבר בהשאלה נכללה ב

במועד (המועצה בחרה להתמקד בבחינה זו ברשויות המקומיות . שאלה סטנדרטית בנושא ענפי	

שנלמד ונכלל בקורסי , מדובר בענ� מוכר יחסית). הקוד	 התמקדו בחברות ביטוח ובנקי	

  . מיומנות ובספרי הקורס

  

  חברות בקשיי" – 8לה שא

  ).2' שאלה מס( 2002במועד חור' בחינת המועצה עבר בהשאלה נכללה ב

  .בקריסה/ביקורת ונוסח חוות הדעת של חברות בחיסול, שאלה קלה יחסית בנושא דוחות כספיי	

  .הנושא נלמד בקורסי מיומנות ושאלה דומה נכללה בספר הקורס המקי�

  

  מממ – 9שאלה 

, הסתמכות על מומחי	(ערכות מידע ממוחשבות המשלבת נושאי	 נוספי	 השאלה בסוגיות של מ

שאלה לא קשה הדורשת הבנה של הביקורת ויכולת לבצע ). 'לשכת שירות וכו, מבקר פני	

  .אינטגרציה בי� הדרישות בתקני	 שוני	

  

שאלות מסוג זה נפתרו במהל( הקורסי	 של מיומנות ולפיכ( לא היתה אמורה להיות בעיה 

  .ת להתמודד ע	 שאלה זומיוחד
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  ענה בקצרה – 10שאלה 

, בקרת איכות, אישורי	 מיוחדי	, לרבות אי תלות, השאלה כללה שאלות בתחומי	 שוני	

 .ולפיכ( מדובר בשאלה קלה יחסיתי	 היו קל הסעיפי	רוב . וביקורת כללית

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   


